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TA'RİFAT KİTABI 

1. Bu sözlük, yaklaşık olarak 2500 madde başlığı 
ihtiva etmektedir. Bu maddelerle ilgili olarak zikredilen 
iştikaklar da hesaba katılacak olursa, sözlüğümüz 5000 
civarında terim, deyim v.s. içermektedir. 

2. Sonuna konan, (Arapça ve yeni harflerle)" iki 
çeşit alfebetik fihrist sayesinde bu kitaptan, h e m 
Arapça, hem de Osmanlıca sözlük olarak kolayca 
faydalanmak mümkündür. 

3. Yine bu kitaptan özlü bir İslami İlimler Ansik
lopedisi olarak da faydala.nmak mümkündür. 



TERCÜME VE ŞERH EDENİN 
ÖN SÖZÜ 
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Bize sayısız ni'metler ihsan eden Yüce Allah'a hamd, büyük peygamberimiz ve 
hidayet rehberimiz Hz. Muhammed'e, onun aline ve ashabına da salat ve selam ol
sun. 

Faydalı eserleri ile b ize ilmi ve irfanı ulaştırmış olan bütün İslam alimlerinden Al
lah razı olsun. Bilhassa bu kitabın müellifi Seyyid Şerif Cürcani'ye Allah rahmet ey
I esin, makamı Cennet olsun. 

imdi bu kitabı tercüme ve şerh etmemizin sebebine gelince; ilim sahibi kişiler bi
l ir ler ki, ilm! olarak yazılmış eserlerin bazı ıstılahiarı vardır . Bunlar bilinmeden o kon
uları hakkıyla okuyup anlamaya ve tercüme yapmaya imkan yoktur. 

Cürcanl, bu ihtiyaç ve lüzGmu, zamanımızdan takriben 600 yıl önce hissederek, 
islam aleminde ilk defa bütün ilimierin ıstılahiarını içeren özlü bir kitab yapmış ve 
buna; ıstılahiarın ta 'rtfleri anlamına gelen; "Ta'rifat" adını vermiştir. Daha sonra 
arapçacia b u  konuda, daha geniş eserler de yazılmıştır. Mesela yakın zamanda 
arapça olarak, Hindistan alimlerinden M. A 'la ibn Ali et-Tehanevi'nin yazmış olduğu; 
"Keşşafu lstılahat'iJ-Füniin" adlı eser, bunlardan bir idir. 

Maalesef türkçede bugüne kadar bütün İslami ilimierin ıstılahiarını içeren bir kitab 
bulunmayışı büyük bir eksik!ilitir . Her ne kadar hadis, fıkıh, tasawuf gibi bazı ilimie
r in ıstılahlarını, ayrı kitablar halinde içeren eserler varsa da, türkçede bugüne kadar, 
Ta'rifat gibi bütün ilimierin ıstı lahiarını bir araya toplamış bir kitaba rastlamadım. 
Şu halde Ta'rifat'ın türçeye tercümesi ve şerhi, bu  konuda türkçede yapılmış ilk 
çalışma oluyor, kanaatindeyim. 

"lstıiah" kelimesinin türkçe karşılığı "Terim" demek olduğu için bu kitaba : 
"Arapça�Türkçe Terimler Sözlüğü" adını verdim. 

Istı lah nedir? Hangi kel imeler ıstılah sayı lır? sorusuna gelince, bu soruyu, 
ıstılahın ta 'rifini vermekle cevablandıralım. 

"Istılah; lügatta, ittifak anlamındadır. İlim dilinde; belli bir toplu
luğun, bir meslek erbabının, bir lafzı lügavi anlamından çıkararak 
başka bir anlamda oy birliği ile kullanmalarıdır. " 

Şimdi bu ta 'rifi ele alalım: 
1- Istılah, bir kelimenin lügat ma'nasından başka veya ona yakın veya onunla il

gili bir ma'nada kullanılmasıdır . 
2- O ıstılahi ma'nada kullanılmasında belli bir topluluğun ittifak etmesi, yani oy

birliği olması_gerekir . 
Şu halde arapça bir ıstılal-un türkçe karşılığını; tek ke lime veya terkib olarak 

tesbit etmek için yine belli bir topluluk arasında oybirliği olması gerektiğinden, hiç 
olmazsa Türkiye'de "Türk Dil Kurumu" gibi, yetkili bir kurumun bu türkçe 
karşılikları tesbıt etmesi gerekir . Türkçe yazar ve mütercimlerin, bu arapça 
ıstılahiara, kendilerine göre türkçe karşılık vermeleri doğru olmaz, kanaatindeyim. 
Çünkü o türkçe karşılık ile hangi arapça ıstılahın kasdedildiği bilinmez veya ittifak 
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hasıl olmazsa, ya nlış  anlarnalara sebeb olur . Buna. d ikkat etmek gerekir . 
Kanaatimce, şimdilik bu durumda yapılacak iş şudur : Ilrrif bir eser yazan veya 
tercüme eden kişi, ıstılahın aslını aynen yazmalı, sonra açıklamasını, ıstılahm yanına 
kısaca kaydetmeli veya sayfanın altına dipnot olarak veya kitabın sonuna lügatçe 
olarak koymalıdır. Eğer bunlar yapılmamışsa, o zaman bazı okuyuculann, metni an
layabilmesi için, böyle "Ta'rifat" gibi bir lügata mutlaka ihtiyacı olacaktır. 

Her ilmin kendine özgü ıstılahiarı vardır. Aynı  kelime, Kelam'da, Tasawuf'ta, 
Fıkh'ta ıstılah olarak farklı ve başka ma 'nalarda kullanılmış olabilir. Hatta bir kelime
nin aynı ilimdeki ıstılahi ma'nası, bazan zamanlara ve ülkelere göre değişebilir . 

Cürcanf, Ta 'rlfat 'ında bir ıstılahın hangi ilimlerde, hangi ma'nalarda kullanıldığını 
bazan belirtmiş, bazan da ıstılahın bir ilme ait ma 'nasını vermiş diğerlerini kaydetme
miştir. Bazan hangi ilme ait olduğunu belirtmiş, bazan da belirtmemiştir . Bu durum
da ıstılahın ta 'rtfi, hangi ilme uyuyorsa o ilme ait olduğunu tesbit etmek ve ona 
göre almak gerekir. 

Ta 'rifat ' ın arapça aslında yaklaşık (2000) madde vardır ve bu maddelerden 
bazıları, sadece lügavi ma 'nada olduğu için ıstılah sayılmaz. Ama faydalı görüldüğü 
için kitaba alınmış ve bazılannın ta'rifi de yapılmıştı,r. Mesela: "Şürb: içmek" gibi 
ki, şöyle ta'rlf edilmiştir :"Şürb: Çiğnenmesi gerekmeyen sıvı bir şeyi, bir
denbire karnma ı,ılaştırmaktır." 

Arapça aslı (260) sayfa kadar olan bu özlü eserin, türkçede daha faydalı ve yet
erli hale gelebilmesi için, bazı ta 'nflerin açıklanması, eksiklerin tamamlanması ve bazı 
önemli ıstılahiarın kitaba madde olarak eklenmesi ve açıklanması gerekli idi. İşte bu
nun için, kitabı sadece tercüme etmekle yetinmeyerek, "Efradını cami, agyarını 
mani" yani: "Kendinden olanları alan, kendinden olmayanları dışarıda 
bırakan" özlü ta'rlflerin, bazan çok kısa ve zor anlaşılır olduklarını görerek 
açıklama yapmak lüzumunu duydum. Bazan, sadece bir ilme ait ma 'nası kaydedilen 
ıstılahın, diğer ilimlerdeki ma 'nalannı da ekiemek zorunda kaldım. 

Çok lüzumlu olduğu halde kitaba alınmamış bazı ıstılahları, maddeler halinde, 
açıklamaları ile beraber kitaba koydum. Bu kitabın her bölümünde, yatay çizgiden 
sonraki madde ve açıklamalar tarafıından eklenmiştir . Böylece kitab, tercüme ve 
şerh edilmiş olarak, iki katına u laşmıştır . 

Bununla beraber kitabın aslını t itizlikle korumaya özen gösterdim. Yaptığım 
açıklama ve ilaveleri parantez içine aldım. A ltına faydalandığım kaynağı ve ta
rafıından ilave edildiğini, mesela: (Keşşat) (A.E.) şeklinde belirttim. Şerhte fayda
landığım kitabiarın bir listesini, kitabın sonuna, kısalt ına işaretleri ile beraber koy
dum. 

Kitabın sonuna, türk alfabesine görce bir f ihrist, ayrıca bir de arab alfabesine 
göre bir fihrist koyarak, kitabdan faydalanmayı daha kolay hale getirdim. Böylece 
bu kitabdan, hem : "Arapça� Türkçe Terimler Sözlüğü" ve hem de : 
"Osmanlıca-Türkçe Sözlük" olarak faydalanmak mümkündür. Hatta kitabımız 
bu haliyle, küçük ve özlü bir "İslami İlimler Ansiklopedisi" bile sayılabilir . 

Hasıh, okuyucuya daha çok faydalı olması için ne yapılması gerekiyorsa yap
ınaya çalıştım. İnşaallah umduğum fayda hasıl olur da, bu kitab, hem insanların 
takdir ve hayır dualarına nail olmama ve hem de Allah'ın rızasını kazanınama ves!Ie 
�ın. . 

Çalışmak ve gayret bizden, başarı ihsan etmek Allah'tandır .  

Arif Erkan 
1993· İstanbul 



ALİ İBN MUHAMMED es-SEYYİD eş-ŞERIF CÜRCANİ 
(Doğ.H. 7 40/M. 1340-Ölm.H.8 16/M.14 13) 
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İslam! ilimler alanında 14-1 .5 .  yüzyılın en tanınmış bilginlerinden olan Cürcani, 
(24 Şubat 1340) tarihinde Iran'ın Asterabad bölgesinin Cürcan vilayeti 
civarındaki Taku nahiyesinde, Peygamberimizin soyuna mensCıb bir aileden 
dünyaya gelmiştir. 

. 

Cürcanl'nin adı; Ali lbn Muhammed olup, hem ana, hem de baba tarafından 
Peygamberimizin soyuna mensCıb olduğu için, Seyyid ve Şerif unvanı ile şöhret 
bulmuştur. (1) 

Cürcani, tahsiline ilk kez Cürcan'da başladı. Burada sarf, nahiv ve belagat ilimle
rini öğrendi. Sonra tahsilini tamamlamak için önce Herat'a gitti. Orada Kut
buddin Razi'den mantık ve akli ilimleri okudu. Sonra Mısır'da öğrenimine devam 
etti. 

Cürcani, Kahire'de, bir taraftan Mubarek Şah'dan akl! ilimleri tahsil ederken, 
diğer taraftan da Mısır'da nakl! ilimlerde devrin ustadı kabul edilen Ekmelüddin el
Baberti 'den şer'i ilimleri tahsil etti. 

Cürcani, Mısır'da yaklaşık 10 yıl kaldı ve tahsilini ikmal ettikten sonra, oradan, 
İstanbul ve Anadolu üzerinden, ülkesi İran'a döndü. Cürcanl, ülkesine dönerken 
Bursa'ya uğradı ve buradaki Osmanlı medreselerini de ziyaret etti. 

Cürcfml, ülkesine döndükten sonra, devrin hükümdan Şah Şuca' tarafından 
Şiraz'daki bir medreseye müdderis olarak ta'yin edildi ve burada Islami ilimler, fel
sefe ve mantık dersleri verdi. 

Şiraz, M. 1387 yılında Timur'un eline geçince, o sırada müdderris '"'e bilgin ol
arak tanınmış olan Cürdmi, Semerkant'a götürüldü. M. 1405'te Timur'un 
ölümüne kadar Semerkant'ta kaldı. Bu tarihte yeniden Şiraz'a döndü ve Rebiulahir 
H. 816 (M. 1413) yılında burada öldü. 

Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, fıkıh gibi islami ilimler yanında, hey'et 
(=astronomi), hendese (=geometri) ve felsefe ile de ilgilenen Cürcani, görüşlerini, 
daha çok başkalarının görüşlerini eleştirerek ortaya koymuştur. 

Taftazani ile giriştiği tartışmalar ve ikisi arasındaki görüş ayrılıkları, alimierin 
yüzyıllarca tartıştıkları önemli konular olmuştur. 

İslam alimleri bir süre, TaftazEınl ve Cürcani taraftarları olarak ikiye ayrılmışlarsa 
da, meselenin gerçeği şudur ki: Taftazanl ile kapanan Mütekaddimin devrinden 
sonra açılan Müteahhirin-i Ulema deyrinin birincisi, Seyyid Şerif Cürcanl'dir. 

Türkiye, İran, Hind ve Türkistan alimlerinin icazetname zincirinin bir kısmı 
Taftazanl yolu ile ve diğe� kısmı da Cürcani yolu ile Fahr ed- Din RaZı'ye ulaşır. 

Cürcfml'nin, arapçanın dilbilgisi ve belagatı ile feraiz (miras hukuku), kelam ve 
mantık al�nındaki eserleri, özellikle Osmanlı medreselerinde yüzyıllar boyu temel 
kaynaklar olarak okunmuştur. 

(100)'e yakın eseri ve şerhi içinde en tanınmışı; İslami ilimierin ve doğa ilimleri 
ile edebiyatın terimlerini kapsayan ansiklopedik bir sözlük nit�liğindeki et
Ta'rifat'iır. 

1) Hz. Ali ve Hz .. Fatıma'nın, büyük oğlu Hasan'dan gelenlere Şerlf küçük oğlu 
Hüseyin 'den gelenlere de Seyyid denmiştir. Bazan her ikisine de Seyyid dendiği 
olmuştur. 
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Ta'rifat (=ta'rifler) Kitabı: 
Cürdmf'nin bu eseri, zamanına kadar tedris edilmiş· olan ilimlerde kullanılan 

önemli ıstılahiarı alfabetik olarak toplayan bir ıstılahlar (=terimler) sözlüğüdür . 
Cürcani devrine kadar, çeşitli ilimlerde kullanılan ıstılahiarı alfabetik olarak to

playan bir ıstılahlar sözlüğü yazılmamıştır. Bu tür bir eserin ilk te ' lifi Cürcanf'ye 
aitt ir. Onun zamanına kadar te'lif olunanlar, ya ansiklopedik nitelikte veya sadece 
bir ilirnde kullanılan ıstılahiarı ihtiva eder nitelikteki eserlerdir. 

Ta'rifat'ın Kaynakları: 

Cürcani, eser inin Mukaddime's inde: "İmdi bu ta'rifleri ve ıstılahlan ben, 
alimierin kitaplarından alıp topladım. Öğrenmek isteyenlere ve arzu 
edenlere, bunların alınması ve bellenmesi kolay olsun diye, elif
ba'dan ya'ya doğru hece harflerine göre düzenledim." diyerek, 
Ta'rifat ' ın kaynaklarına işa ret etmektedir .  Buna göre, eserde mevcGd olan 
ıstılahiarın ve ta'rifat'ın kaynaklarına işaret etmektedir. Buna göre, eserde mevcGd 
olan ıstılahiarın ve ta'riflerin kaynakları, Cürcanl 'nin en çok okuduğu, mütalaa 
ettiği, şerh veya haşiyeler yazdığı eserler ile kendi. düşünme gücüdür. 

Ayrıca Cürcanl'nin sık sık baş vurduğu; 
1- Lügat sahasında; Cevhen 'nin Sıhah'ı 
2- Sarf ve nahivde; Zemahşerl'nin el Mufassal'ı ve buna yazılan şerhler, 
3- Belagat ilminde; el- Kazvlnf 'nin Telhis'i il e  Teftazani'nin bu esere yazdığı 

şerh! er, 
4- Sekkakl 'nin MifHih'ui-Uium'u ile Kutbudd!n eş-Şirazl'nin bu esere yazmış 

olduğu şerh, Ta'rlfat 'ın başlıca kaynaklarından sayılabilir. 

Ta'rifat'ın Özellikleri: 

Ta'rifat, alfabetik olarak, arapça terimler sözlüğüdür. Bu eserde: Tefslr, hadis, 
fıkıh, kelam, tasawuf, felsefe, mantık, cedel, münazara, hey'et, hendese, hesab, 
feraiz, tabii ilimler, tıp, sarf, nahiv, belagat, aruz ve benzeri ilimlerde kullanılan terim
ler (=ıstılahlar) bulunmaktadır. 

Cürcanl, bazan ıstılahiarın lügavi anlamlarını verdikten sonra ıstılahi anlamlarını 
açıklar. Bazan da lügavl anlamlarını vermeden doğrudan doğruya ıstılahi anlamını 
ver ir . Bazan terimin  hangi ilme ait olduğunu söyler . Çok zaman da buna 
değinmeden terimin ta'rifini yapar. Bu durumda terimin hangi ilme ait olduğunu 
ta'rlften anlamak gerekir . 

Ta'rifat'ın, daha önce yapılmış herhangi bir şerhini, osmanlıca veya sade 
türkçe bir tercümesini tesbit edemedim. Şu halde Ta'riHit'ı n türkçeye ilk 
tercümesi ve şer hi tarafıından yapılmış oluyor. 

Ta'riHit ' ın çeşitli ülkelerde bazı farklı arapça nushaları vardır .  Ben bu 
tercümemi, G. Flugel tarafından tahkik edilerek, nusha farkları gösterilmiş ve 
1990 yılında Beyrut'ta arapça basılmış olan yeni baskıdan yapmış bulunuyorum. 
Ayrıca alimlerden bir topluluk tarafından tashih edilerek hazırlanmış arapça diğer bir 
nushadan da faydalandım . 

Bu çalışmamın, bütün insanlara faydalı olmasını Yüce Allah'tan dil iyorum .·Eseri 
okuyucuların istifade ve takdirlerine arz ederek, hem müellifine, hem de mütercimine 
hayır dualar etmelerini umuyorum. 

Arif Erkan 
1993- İstanbul 



TA'RIFAT 
{Ta'rlfler) 

)'ı. 'j'ı.J.ıı' r-:'" � r: 
Rabman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

Bilmiş ol ki, Yüce Tanrı'nın n i'metlerinden başka ni 'met 
yoktur. Hamd övülmeye layık olan Allah'a mahsüstur. 

Salat ve selam, O'nun yaratıklarının en hayırlısı olan 
Muhammed'e ve ailesine olsun. 

imdi bu ta'rlfleri ve ıstılahiarı (yani tanımlamaları ve terimleri) 
ben, alimierin kitaplarından alıp topladım. Öğrenmek isteyenlere 
ve arzu edenle�e, bunların alınması ve bellenmesi kolay olsun 
diye, elif-ba'dan ya'ya doğru hece harflerine göre düzenledim .  

Allah, doğru olana eriştirendir. İşimin başında ve sonunda 
O'na güvenip dayandım. 
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ELİF BÖLÜMÜ ll 

.. .. .. 

ELIF B OLUMU 

; r�ıı. l (İBTiDA'): Şiirde ikinci mısra'ın birinci t_�'j1(İBTİLA') Yutma: Dudaklar işe karış
, inaksızın, boğazın arnelinden ibarettir. 'cUz 'üdür. 

İbtida ; nahivcilere (dil bilginlerine) göre, 
ismin, isnad için , lafzl arnillerden soyui-
muş olmasıdır. Ör. � J:j "Zeyd ayrılıp 
gidendir" cümlesinefe olduğu gibi. Bu 
ma'na, cümlenin her iki kısmında da 
amildir. Birincisine: mübteda, müsnedün 
ileyh, muhaddesün anh; ikincisine ise: 
haber, hadis, müsned adı verilir. 

._..;:,_:lı; 0..::;�1 (İBTİDA-i ÖRFI): Maksaddan 
- önce , vaki olan söze denir ki, B e 

smele'den sonra Hamdele'yi içerir. 

Jli;�l (İBDAL): Ağırlığı gidermek için, bir 
harfin, diğer bir harf yerine konulmasıdır. 

�lll (EBED): Gelecekte, sonsuz olan mukad
der zamanlar içinde varlığın devam et
mesidir. Nitekim Ezel de; geçmişde, 
sonsuz oları mukadder zamanlar içinde 
varlığın devam etmiş olmasıdır. 

�)tl (EBED): Sona ermesi, fikir ve düşünme 
ile hiç tasavvur edilemiyen müddettir 
(süredir) . 

:ı;'ı/1 (EBED): Sonu olmayan şeydir. 

:;�1 (İBN): Kendi nev' inden olan diğer bir 
- şahsın Nutfe (=mani) 'sinden meydana ge
len canlı varlıktır. (Oğul, yavru , döl gibi.) 

y)tl (EB): Nutfesinden, kendi nev'inden 
diğer "bir şahsın meydana geldiği canlı 
varlıktır. 

�i;)tl (EBEDi): Yol olmayan şeydir. 

t_r.ı__:_;y'ı�i:_li;�l (İBDA.' VE İBTİDA'): N e 
madde V� ne de zaman bıkımından daha 
önce benzeri geçmemiş bir şeyin icadıdır. 
Akıllar gibi. Bu tekvin 'e karşılık' olur. 
Çünkü tekvln'in .daha önce maddeden 
benzeri vardır. lhdas  'ın ise, zaman 
bakımından daha önce benzeri olmuştur. 
İkisi arasındaki karşılık (= tekabül); eğer 
ikisi de var olan şeyler ise, tezad kar
şılığıdır. Şöyle ki; ibda' ,  daha önce mad
desi olmamaktan ibarettir. Tekvin ise ,  
daha önce maddesi var olmuş olmaktan 
ibarettir. Bu ikisi arasında karşılık -eğer 
biri varlık ve diğeri yokluk ise- icab ve  
selb karşilığı olur. Bu  "Ise karşılıklı (=mü
tekabil) olan iki şeyin ta'rifinden bilinir. 

t_r.ı:;�l ( İBDA' ) :  Bir şeyin yokluk (=La
Şey)den icadıdır. Denildiki: İbda', bir 
şeyin bir şeyden t e ' sls edi lmesi 
(yapılması)dır. Halk ise ,  bir şeyin bir 
şeyden Icad edilmesidir. Nitekim Yüce 
Allah: O, göklerin ve yerin bedi'idir 
ve insanı halk etti, diye buyurmuştur. 
Ancak İbda' ,  "Halk"tan daha geneldir. 
Bunun içindir ki; Allah teala; göklerin ve 
yerin bedl'idir ve insanı halk etti, diye 
buyurmuş, insanı ibdii' etti (insanın 
bedl'idir) dememiştir. 

� � :..��1 (İBADIYYE) İbdzıyye: Bunlar, 
Abdullan İbn İbad'a (ibaz'a) mensub olan
lardı'i'. Bunlar dediler ki: Ehl-i Kıble'den 
bize muhalif olanlar kafirdirler ve büyük 
günah işlemiş, mü'min olmayan muvah
hiddirler. Çünku ameller, lmanda dahildir. 
Bunlar, Hz. Ali'yi (r .a . ) ve Sahabe'nin 
çoğunu kafir saymışlardır. 

�c..J�l (İTTİHAD) : İki zat'ın bir olmasıdır. 
�)tl (ABIK): Malikinden,  kasden kaçan Bu da ancak iki aded ve daha çoğunda 

köledir. olur. 
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'�GJ:ıl ( İTTİHAD) :  Cinste i t t ihad'a :  
ıVİüdineset; nevi'de olana: Mümaselet; 
hassa'da (=özellik ve nitelikte) olana: 
M ü  ş a k  e 1 e t; keyfiyet'te olana: 
Müşabehet; kemmiyyet'te olana: 
Müsavat; etrafta olana: Mutabakat: 
izafette olana: Müm'isebet; cüz leri 
vaz '  etmekte olan itt i h ada da:  
Muvazenet adı verilir. 

��)'1 (İTTİHAD): Bir ve mutlak olan Hak 
v'arlığı müşahede etmektir ki, her şey o 
Hak ile var olup, hepsi onunla ittihad 
eder. Öyleki, her şey onunla var olup, 
kendi başına yok olur Onun , Hak olan 
varlıkla birleşmiş özel bir varlığı yoktur. 
Çünkü bu muhaldir. 

diye adlandırılmasının sebebi şudur ki; bu 
iki duvar, diğer iki duvarla beraber 
dörtgen bir yeri çepeçevre kuşatmaları 
için bina edilirler. 

))'1 (ESER): Bunun üç anlamı vardır: Birin
cisi: N et le e anlam ıdır. Bu, ·bir şeyden 
hasıl olan sonuçtur. İkincisi: Alarnet an
lamıdır. Üçüncüsü :  Cüz an lam ıd ı r  
(Haber ve Hüküm anlamlarına da  gelir.) 

�0)'1 (ASAR): Bir şey ile ilietlenmiş olan 
levazımdır. (Gerekli şeyler veya ge
rekçelerdir.) 

�Qt'l (İSBAT): Diğer bir şeyin sübCıtu 
s�bebiyle olan hükümdür. 

Denilmiştir ki: İttihad, iki şeyin karışması �t'l (İSM) günôh: Şer'an ve tab'an ·kendisin-
ve bir tek şey olacak biçimde birbiriyle ' den kaçınılması gereken şeydir. birleşmesidir. 
Kimisi de demiştir ki: İttihad; görme ve 
düşünme olmaksızın edilen sözdür. 

0ilit'1 (İTTİKAN): Delilleri; i l letleriyle 
(sebebleriyle) bilmek ve külli kaideleri 
cüz ler iy le zabtetmektir . Den i ld i  
ki:İttikan; bir şeyi yakinen (=kesin olarak) 
bilmektir. 

4;\2t'1 (İTTİFAKIYYE): Kendisi hakkında, 
- birinci kısmın (mukaddemin) doğruluğu 
takdirine göre , ikinci kısmın (tali'nin) 
doğruluğu ile hüküm verilen şeydir. Bu, 
ikisi arasında bu hükmü gerektiren bir ilgi 
bulunduğu için değil, bilakis ikisinin de 
sadece doğru olması sebebiyledir. Mesela 
bizim:"Eğer insan natık(=konuşan) ise, 
hımar da nahık (= anıran)dır. "dememiz 
gibi. Bazan da denir ki: İttifakıyye; 
hakkında ancak ikinci kısmın doğruluğu 
ile hüküm verilendir. Onda birinci kısmın 
(mukaddem'in) , doğru veya yalan olması 
caizdir. Bu ma'nada ona; "Genel it
tifakıyye", birinci ma'nada ise "Özel it
tifakıyye" adı verilir. Çünkü ikisi arasında 
genellik ve özellik farkı vardır. Birinci 
kısım (mukaddem) doğru olunca, ikinci 
kisım (tali) de doğru olur. Tersi olmaz. 

.t':!:;.ıı Jea;) (İTTİSAL'ÜT-TERBI'): Bir du
varın kerpiçleri, diğer bir duvarın ker
piçleri ile, birbirlerine girer biçimde, bu 
iki duvarın bitişmesidir. "lttisal'üt-terbl'" 

0:;.�1 (ECVEF): Ayn'el-fiili (orta harfi) illetli 

olan fiildir. :J� . r�=Dedi, sattı fiilileri gibi. 

J� ?1 (İCMAL): Sözü, bir çok durumlara ih
timalli biçimde söylemektir. Tatsil ise, bu 
ihtimallerden bazısını veya hepsini belirle
mektir. 

t�?l (İCTİMA'): Cisimlerin birbirine yak
laŞmasıdır (bir araya gelmesidir, toplan
rnasıdır). 

,:ı_;.� ;,_;s-L.Jı t_�ı ( İCTİMA 'US
SAKİNEYNİ ALA 'w\ooiH): Ala had 
sakin olan iki harfin bir araya gelmesi 
caizdir. Bu; birincisi, med harfi, ikincisi 
idğamlı (şeddeli) olandır. öd�ı� ve toG. 
kelimesinin tasgiri olan ta:_). gibi. 

,�.,..:._ı� ,;:_:sl_:..ıı t_�ı (İCTİMA'US
, SAKİNEYNf ALA GAYRI HADDİH): 

Ala gayrı had sakin olan !ki harlin bir 
araya gelmesi ise caiz değildir. Bu ala 
had sakin olan iki harfin hılafına alandır. 
Bu da, ya birincinin med harfi olmaması 
veya ikincisinin idğamlı (şeddeli) olma
masıdır . 

t_ � t'l (İCMk): Lügatta; azm ve ittifak an
lamındadır. Fıkıh ıstılahında; bir asırdaki 
ümmet-i Muhammed (s .a .v . )'den olan 
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müctehidlerin, dini bir konuda ittifak et
meleri (oy birliğine varmaları)dır. 

t��1 (İCMA ' ) :  Hall ü akd ehli olan bir 
c�maatin, bir konu üzerinde tam azmi 
(kesin kararı)dır. 

�;_J I t��1 ( İCMA'-1 MÜREKKEB): 
Alındığı yerde (kaynakta) ihtilaf etmekle 
beraber hükümde ittifaktan ibarettir. 
Lakin hüküm, iki kaynaktan birinin bozuk 
olması sebebiyle ihtilaflı olur. Ör. Kus
mak ve kadına dokunmak , beraberce 
bulunduğunda, taharetin (abdestin) bozul
duğu konusunda icma' vardır. Lakin bize 
(hanefilere) göre , bozulmanın kaynağı 
kusmaktır. Şafii'ye göre ise, dokun
maktır. Eğer kusmanın bozucu olmadığı 
takdir edilirse, biz, kabul etmeyiz. Ondan 
sonra bu durumda icma' kalmaz. Eğer 
dokunmanın bozucu olmadığı takdir edi
lirse, Şafii kabul etmez, bu durumda da 
icma' kalmaz. 

'��'?'1 ( İCTİHAD) :  Lügatta, bütün gücü 
h�rcamak, anlamındadır. Fıkıh ıstılahında 
ise, şer'! bir hüküm hakkında kendisi için 
bir kanaat hasıl olması için fakihin bütün 
gücünü harcamasıdır. 

'���1 ( İ CTİHAD ) :  İstidlal yönünden , 
ffi"aksGdu elde etmek için olanca gücü 
kullanmaktır. 

�)� �1 (İ CARE): Bir i vaz, yani para veya mal 
karşılığında, menfaaller üzerine yapılan 
akidden ibarettir. Menfaatleri, bir karşılık 
alarak temlik etmek i di.re 'dir (=kiraya 
vermektir). Karşılıksız olursa Hi.re ,  yani 
ödünç vermektir. 

�Wl� �1 (ECİR-i HASS): Çalıştı rılmış 
veya Çalıştırılmamış olsun, bir süre hizmet 
etmek için kendisini teslim etmekle ücreti 
hak eden kişidir. Davar çobanı gibi. 

:ı_ı::··'lı��1 (ECİR-İ MÜŞTEREK): Boyacı 
gibi, bir kişiden başkası için çalışan kimse
dir .  (Yani kiralayandan başkasına 
çalışmamak şartıyla mukayyed olmayan 
işçidir.) 

;._:;.ıı :r;,.'ı (ECZAU'Ş-Şİ'R): Kendis i nden 
şiirin oluştuğu , aruzun şu sekiz asıl 

parçasıdır: Failün, FaOlün, Mefailün, 
Müstef ' i lün, Fai latün , Mef 'Cılatü , 
Müfaaletün, Mütefailün. 

�1 �Ç-�1 (ECRAM-1 FELEKİYYE): Felek
, ler ve yıldızlar gibi unsurlar üstündeki ci
simlerdir. 

���Ç�1 (ECSAM-1 TABiİYYE) :  
Üasavvufda), keşf erbabına göre, Arş ve 
Kürsi'den ibarettir. 

i:__,'a�'.lı�4�1 (ECSAM-1 UNSURİYYE): 
' Arş ve Kürsf'den başka, bütün gökler ve 

bunlarda bulunan unsur, eleman ve mad
delerden ibarettir. 

·dJ ı �  il: i.....:Jı' � �1 (ECSAM-1 MU H-t:;_ . i . 
' TELiFE-İ TABAİ') : Unsurlar ve bunlar

dan meydana gelen şeylerdir. Mevalid-i 
Selase; yani: Maden, bitki, hayvan ol
mak üzere tabiatın üç alameti gibi. Yerle
ri tabiat olan, hareketi müstakil basit ci
simler ise felek-i kamerin (Ay katının) 
içinde dahildir. Mürekkeb cisimlerin 
cüzleri olmalan itibariyle bunlara erkan 
denir. Çünkü bir şeyin rüknü, onun 
cüz'üdür. Kendilerinden oluşan şeyler için 
bunların asıllar olması itibariyle de bunla
ra; istakıssat (veya istukussat) ve anasır 
denir. Çünkü istakıss, yunan dilinde "asıl" 
demektir. Arab dilinde unsur da böyedir. 
Ancak bunlara ıstakıssat d enmes i ,  
mürekkeb cisimlerin bunlardan oluşması 
itibariyledir. Anasır denmesi ise, onların 
bunlara inhilal etmesi itibariyledir. 
" lstakıss" lafzının adlandırılmasında 
"kevn " ma'nası, "unsur" lafıının ad
landırılmasında ise "fe sad"  ma'nası 
gözetilmiştir. 

J�'?'1 (İCMAL): Çeşitli durumlara ihtimali 
o""ıan bir bilgi (=ma'rifet)tir. 

J�'?'1 (İCMAL): Sözü, bir vech üzere (veya 
n:ıübHam bir biçimde) irad etmektir. 

ibb-'?'1 (İHATA): Bir şeyi, zahiren ve batmen 
kemaliyle idrak etmektir. 

��'?'1 (İHTİKAR): (Karaborsacılık): Paha
fa�masıyla çok gelir elde etmek için bir 
şeyi habsetmektir. (satmayıp gizleyerek 
alıkoymak! ır.) 
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(İhtikar; halkın çok zarOrl ihtiyaçlarını 
fevkalade hallerden istifade ederek gizle
mek, depo etmektir. Sonra piyasada mal 
kalmayınca bunları yüksek fiyatla sat
maktır.) (A.E.) 

['ı (EHH): Elif'in üstünü ile -veya ötüresi ile 
"ühh" diye de okunur- göğüs ağrısı ifade 
eder. Adam öksürdüğü zaman: �)['ı de
nir. 

i,�_,;,:y1 (İHTİYAT): Lügatta; korumak an
larrıındadır. İstılahta ise; nefsi, günahlara 
düşmekten korumaktır. 

�ç;_)'1 (İHTİBAK): Mütekabil (=karşılıklı) 
�11ın iki şeyin, sözde bir araya gelmesidir. 
Biri diğerine delalet ettiği için, bu iki 
şeyin her birinden mukabili hazfedilir. 

Ör. 'ı�.J�: C.�·� � Yani: "Onu saman
la yeinledim ve soğuk su ile suladım. 
sözü gibi. (Burada, sakaytüha=onu su
ladım, fiili hazfedilmiştir.) 

::0,�)'1 (İHDAS): Zaman bakımından daha 
öiıce geçmiş ola:n bir şeyi icad etmektir. 
(meydana getirmektir). 

�� :11 (İ H SAR): Lüğatta, menetmek ve 
h�bs etmek anlamlarına gelir. Şerlatta 
ise; düşman vaya habs veya hastalık 
sebebiyle, haccın fiilierini işlemeye git
mekten bir kimsenin alıkonulmasıdır. 

�� )'1 (İHSAR): İhramlı kişinin, tavaf ve 
v�kfeden aciz olmasıdır. 

�c;. )'1 (İHSAN): Erkeğin, .akıl, balığ, h ür ve 
m"üslüman olduğu halde, sahih bir nikah 
ile, akıl , baliğ, hür ve müslüman bir 
kadınla gerdeğe girmiş (evlenmiş) ol
masıdır. 

0c:.;. )'1 (İHSAN): Baslret n Oru ile RubObiyyet 
hiızretini müşahede üzere kulluğu gerekli 
kılmaktır. Yani Hakk'ın sıfatının aynı olan 
sıfatlarla vasıflanmış olarak Hakk' ı  
görmektir. Kişi, Hakk'ı yakinen görür, 
ama hakikaten göremez. Bunun içindir 
ki, ResOluilah (s.a.v.): "Sanki sen, O'nu 
görüyormuşsun gibi.... .. " diye buyur
muştur. Çünkü kişi, O'nu, sıfatlarının per
deleri arkasından görür . Hakikat ı ,  

gerçeğiyle göremez. Çünkü Allah Teala, 
müşahede makamında deği l ,  ruh 
makamındadır. 

0c:.;,)'1 ( İHSAN): Lüğat bak ımından, 
y�pılması gereken hayrı yapmaktır. (İyilik 
etmektir, iyi davranmaktır.) Şeriatta ise; 
Allah'a, sanki sen O 'nu görüyoimuşsun 
gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen 
O 'nu görmüyorsan da, muhakkak ki O 
seni görüyor. 

:.,_c:.;, )'1 İHSAS): Duyulardan biri ile bir şeyi 
id(ak etmektir (alğılamaktır) . Eğer ihsas, 
zahir olan h is ıçın olursa ,  bu 
Müşahedat'tır. Eğer batın olan his için 
olursa bu da Vicdaniyyat'tır. 

JG)'1 (İHTİMAL): Nefsi , hasenatta (iyi 
lşlerde) yormaktır. 

Jw;_)'1 (İHTİMAL): İki tarafının tasavvur 
edilmesi kafi olmayan, bilakis zihin, ikisi 
arasındaki nisbette tereddüd eden ve 
kendisiyle zihni imkan murad edilen 
şeydir. 

,:;)\1Jı::,._;..1 (AHSEN-İ TALAK): Erkeğ in ,  
karısını, kendisiyle cinsi ilişkide bulun
madığı bir temizlik süresi içinde boşaması 
ve iddeti bitineeye kadar onu böylece 
bırakmasıdır. 

J.;.1 (EHAD): Yüce Zat'ın ismidir. Sıfatların, 
isimlerin, gayb ve taayyünat-ı ehadiyye
tin birden çok kabul edilmesi , ne 
düşürmek ve ne de isbat etmeksizin bun
ların, olduklan gibi kabul edilmeleridir. 
şöyleki bir tek müddet sebebinden dolayı 
ehad bunlarda derece derece yükselir. 

�i ��1 (EHADİYYET'ÜL-CEM'): Bunun 
ma'nası: Çokluk ona aykırı değildir, de
mektir. 

;:,_ls:.j! �.._;.1 (EHADİYYET'ÜL-KESRET): 
Bunun ma'nası; çokluğun birliği, de
mektir. Bunda nisbi bir çokluk olduğu 
anlaşı l ır ve bu, cemi '  makamıyla, 
vahidiyyet'ül-cem' (=çokluğun birliği) 
diye adlandırılır. 

.;,._:Jı�.._;.i (EHADİYYET'ÜL-AYN): B u  
ehaddiyyet, ayn'ı bizden · ve isimlerden 
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müstağni kılması bakamındandır. Bu, 
cem'ul-cem' diye adlandırılır. 

..,..ı:;. �1 (İHTİRAS): kasdedilenin hı! af ını 
hatıra getiren bir kelamda, bunu gideren 
bir söz getirmektir .  Yani bu yanlış 
aniaşılmayı giderecek bir söz getirilir. 
Yüce Allah'ın şu kavlinde olduğu gibi: 
"Ey İnananlar, sizden kim dininden 
dönerse (bilsin ki), kendilerini Allah'ın 
sevdiği ve onların da O'nu sevdikle
ri, inananlara karşı alçak gönüllü, 
katiriere karşi onurlu ve zorlu ... bir 
toplum getirecektir." (Maide: 54) 

Eğer Allah Teala bu sözünde, onları; 
"inananlara karşı alçak gönüllü" diye 
vasıflandırmakla yetinseydi, bıi onların 
zayıf oldukları zarinını verecekti . Bu da 
kasdedilenin tersidir. Bunu tamamlamak 
için, "Kafirlere karşı onurlu ve zor
lu .. " sözünü getirmiştir. 

:.,0% �1 (İHLAS): Lüğatta, taatlarda gösterişi 
terk etmektir. Istılahta ise, kalbin saflığını 
bozan kar ışmış  kir lerden onu 
arındırmaktır. Bunun tahkiki şudur ki: 
Kendisine başka bir şeyin karıştığı tasav
vur edilen her şey, karışığından arınıp 
ondan kurtulunca, Halis diye adlandırılır. 
Halis kılirimış fiile de İhli!s adı verilir. 
Yüce Allah bir ayette şöyle ·buyurmuştur: 
"Size, hayvanların karınlarındaki fışkı 
ile kan arasından (gelen) , halis bir süt 
içiriyoruz." (Nahl� 66) Sütün halis ol
ması, onun içine fışkı ve kan karışmamış 
olmasıdır. 
Fudayl İbn !yaz demiştir ki: Ameli, insan
lardan dolayı terk etmek, riya'dır. Onlar
dan dolayı amel etmek ise ş irk 'tir: İhlas 
ise bu ikisinden kurtulmaktır. 

müteallıktan (ilişikten) biri diğeri için nitel
eyen ve diğeri de onunla nitelenen olur. 
Nitelik (=na 't) bir haldir. Nitelenen 
(=men'Qt) ise mahaldir. Ör: Beyaz renk 
ve beyazın , cisim için nitelik olmasını ge
rektiren cisim arasındaki ilgi gibi. Çisim, 
onunla nitelenmiş olduğu için, beyaz ci
sim, denir. 

�� �1 (İHTİBAR): .Kendisiyle bir şeyin 
-gÖründüğü şeyi yapmaktır. Bu, Allah ta
rafından , yaratıklarının sırlarından bildiği 
şeyleri açıklamadır. Allah'ın ilmi iki 
kısımdır. Birinci kısım; Levh-i MahfUz'da 
bir şeyin var olmasından önce alandır. 
İkinci kısım; yaratıkların görüntülerinde 
(mezahir' inde) onun var olmasından son
ra olandır. Deneyip sınama anlamına ge
len "ihtibar", işte bu kısımdır, birincisi 
değildir. 

�1.1·�-�1 (İDGAM): Lügatta, bir şeyi, diğer bir 
şeyin içine sokmaktır. Mesela :  c.:ı·�1 
• � )1 � .,..L;..!Jı "Giysileri ka bm içine 
soktum." dendiği gibi. 
San 'atta idğam; birinci harfin sakin 
kılınması ve onun, ikinci harf içine sokul
masıdır. birincisine; Müdğam, ikincisine; 
Müdğarnun fih adı verilir. 
Denildi ki: İdğam; harfi, mahrecinde, iki 
h a r f i n  e ğ l end i r i l m e si k a d a r  
eğlendirmektir. 

Ör. :ı:.'� gibi. 

:ı.ıc��ı (İDRAK): Bir şeyi kemaliyle ihata et
�ektir. 

:.,0)1.1.:�1 (!HLAS): Arnelin için, Allah 'tan :VG'��ı (İD RAK): Nefs-i na tıkada suretin has ıl 
. �a;ka şahid jst�IT;emendir. Denildi ki: O'

!masıdır. 
I hlas; arnelleri kirlerden anndırmaktır. 
Yine denildi ki: İhlas; kul ile Allah Teala 
arasında bir perdedir ki onu ne melek bi
lip yazar, ne de şeytan onu bozar. 

ihliis ile sıdk arasındaki farka gelince; sıdk, 
yani doğruluk, asıldır. O, ilktir, ıhlas ise, 
fer'dir, tabi' durumundadır. Diğer bir fark 
da şudur: Ihlas, ancak arnele girdikten 
sonra olur. 

�tıı:.,O�ı (İHTİSAS'UN-NAİT): Öze l  
bir ilgi (;;,t�alluk-ı hass) dır ki bununla iki 

:VC�'tı (İDRAK): Hakkında olumlu veya 
O'!urrisuz hüküm vermeksizin, sadece bir 
şeyiri hakikatının temsil olunmasıdır. 
Buna, "tasavvur" adı verilmiştir. Olumlu 
veya olumsuz hüküm .ile beraber .olursa 
buna da "tasdik" denir. 

: ���1 (EDA): Namaz için vakit ve oruç için 
ay gibi mucib bir sebeble, zimmette sabit 
olan ayn'ı, bu vacibi hakeden kimseye 
teslim etmektir. 
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: (l)'j (EDA): Vacib'in aynını belirli vakitte ye
rine getirmekten ibarettir. 

j...ı.s:JI:  (l)'j (EDA-ı KAMiL): insanın, emro
, lunduğu biçimde eda ettiği şeydir. 

Müdrik'in ve imarnın edası (namazı vak
tinde kılmaları) gibi. 

�Gl: (l)'l (EDA-ı NAKIS): Yukar ı da  
geçenin tersine olandır. Münferid'in (tek 
başına namaz kılan kimsenin) ve 
Mesbuk'un (yani imama, namazın başında 
değil, arasında veya sonunda uyan kim
senin) geçenleri eda etmesi gibi. 

: Ca.ili �:(ll (KAZA YA BENZEYEN EDA): 
Liı.hık'ın (yani namaza imam ile beraber 
başladığı halde, namazın tamamını veya 
bir kısmını imam ile kılamayan kimsenin), 
imam namazı bitirip ayrıldıktan sonra 
geçenleri eda etmesidir. Çünkü o, vakit 
itibariyle eda edicidir. Ve imam ile bera
ber ilk tekbiri aldığı zaman onunla bera
ber namazı edaya girişınesi itibarıyle de, 
imamla beraber kendisinden geçip giden
leri kaza edicidir. 

y�)'l (EDEB): Bütün hata çeşitlerinden, ken
disiyle sakınılan şeyleri bilmekten 
ibarettir. 

�� :,..r,i (ADAB-1 BAHS) :  Kendisinden, in
- sanın istifade ettiği, münazara keyfiyyeti 

ve şartlarından bahseden nazari bir 
san'attır. Tahkik ve araştırmada insanı bo
calamaktan korur, hasmı susturmaya ve 
cevabtan aciz bırakmaya yarar. Kutb'ul
Keylani'de böyle ta'rlf edilmiştir. 

�UJJ y'l1 (EDEB'UL-KADI): Şeriatın ,  
- kadiyi da'vet ettiği; adaleti uygulamak, 
zulmü kaldırmak ve meyli (taraf tutmayı) 
terk etmek gibi şeylere onun titizlikle uy
masıdır. 

kelime, övgüyü ve başkasını kapsadığı 
için "istitba"dan daha geneldir. "İstitba'" 
ise, övgüye mahsQstur. 

(ı.:::l
_
�1 (İDMAC): Lüğatta; bir şeyi diğer bir 

şeyin içine sokmaktır. Mesela: �i et;lı 
.,_,Çiıı � yani "O şeyi dürüp elbisenin 
içine s�ktu. "denilir. 

�(s)'1 (EZAN) : Lügatta ;  genel anlamda, 
"i'lam=bildirrnek" demektir. Şerhiatta ise; 
bilinen me'sQr lafızlarla namaz vaktini bil
dirmektir. 

�ec·s�1 (İZ'AN): Kalbin azmidir. Azm ise, te
r�ddüdden sonra iradenin kesin karar 
vermesidir. 

�·s�l (İZN): Lüğatta, İ 'lam=bildirmek" an-
, lamındadır. Ş eriatta ise; kısıtlamayı 
kaldırmak ve tasarruftan şer' an menedil
miş kimse için tasarrufa izim vermektir. 

i.lls�l (İZALE): MecmQ' veted'e (yani to
planmış, aruz vezninden bir parçaya), 
sakin bir harf eklemektir. Ör. � 
=Müstef' i len gibi k i ,  n u n 'u e li f ' e 
çevrildikten sonra, başka bir nun sonuna 
eklendi de; 0� =Müstef'ilan oldu. Ve 
bu, "Müzal" diye adlandırılır. 

i"lG �-1 (İRADE) Dileme: Bir niteliktir ki, canlı 
�arlık için bir hal gerektirip ondan belli 
bir biçimde fiil vaki olur. Gerçekte, irade 
daima, ancak yok olana ilişen şeydir. 
Çünkü o bir niteliktir ki, her hangi bir işi, 
hasıl ve var olması için tahsis eder. Yüce 
Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: "O'nun 
işi, bir şeyin olmasını dilediği (=irade 
ettiği) zaman, ona sadece Ol! demek
tir, o da oluverir."(Yasin:82) 

i�)Uı �-,<tı (ED'İYE-İ ME'SÜRE): Sonrakile- i'lG�l (İRADE): Fayda itikadını ta 'kib eden 

rin, 'öncekilerden (Halef'in Selef'ten) nak- bir meyildir. 
!ettikleri dualardır. 

· · 

(C:,'l�l (İDMAC): Lüğatta; leff, yani dürüp 
bükmek, sarıp sarmalamak anlamındadır. 
lstılahta ise, gerek övgü ve gerekse 
başka bir anlam için konulmuş olsun, bir 
sözün, diğer bir anlam içermesidir. Bu 

i"lG�l ( İRADE) : Kalbin, kendi arzusuyla 
�Qhuq gıdasını istemesidir. Denilmişitir 
ki: Irade; nefsin, isteklerinden vaz
geçmek, Allah'ın emirlerine uymak ve 
razı olmaktır. 
Yine denilmiştir ki İrade, hakikat 
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da' vetcilerine icabeti gerektiren, kalbdeki 
muhabbet ateşinden bir kordur (ateş 
parçasıdır). 

��i� jL...:.��ı (İRSAL Fİ"L-HADİS): 
- -İsnadı 'olmay�n hadistir. Mesela, ravinin; 

bize füH'i.n, Resilllullah (s . a .  v . )' den 
nakletti, demeksizin, Resillüllah (s .a .v.) 
şöyle buyurdu, demesidir. 

����ı (İRHAS): Hz. Muhammed (s .a.v.) ' in, 
p�ygamber olarak ortaya çıkmasından 
önce, ondan zuhCır eden olağanüstü 
şeylerdir. Peygamberimizin atalarının 
alnındaki nCır gibi. 

����ı (İRHAS): Hz. Peygamber (s .a.v.) ' in , 
p�ygamber olarak gönderilmesinden 
önce, onun gönderileceğine delalet eden 
olağanüstü (=harikulade) bir durum mey
dana getirmektir. 

����ı (İRHAS): Hz. Peygamber (s.a.v.) ' in 
p�ygamberliğinden önce, ondan sadır 
olan olağanüstü (=harikulade) durum
lardır. Denilmiştir ki; bunlar, kerametler 
kabilindendir. Çünkü peygamberler, pey
gamberlikten önce, velilerin derecesin
den daha aşağı değildirler. 

J,� )>1 (ERŞ): İnsan öldürmekten daha aşağı 
suçlar için ödenmesi gerekli olan malın 
(tazminatın) adıdır. 

:::_,G� �1 (İRTİSAS): Şeriatta; (savaşta) yara
ı'aiımış kişinin, hayatta faydalanılan 
şeylerden olan; yemek, içmek, uyumak 
v.s . gibi bir şeyden faydalanması veya 
onun için dirilerin ahkamından olan bir 
hükmün sabit olmasıdır. (Böyle kimseye 
M ü r t e s  denir. Mürtes maddes ine 
bakınız.) 

:;.._))>ı (ERIN): Eşyada i 'tidal mahallidir. Bu, 
yeryüzünde bir noktadır ki onunla bera
ber iki kutbun yüksekliği eşit olur. Orada 
ne gece gündüzden ve ne de gündüz 
geceden almaz. Şüphesiz ki bu, mutlak 
olarak, i'tidal mahalline örfen nakledil
miştir. 

jj)ı1 (EZEL): Geçmiş tarafında, sonsuz olan 
mukadder zamanlar içinde varlığın 
devam etmesidir. Nitekim EDEB de, 

gelecek tarafında, sonsuz olari mukadder 
zamanlar içinde varlığın devam etmesidir. 

u!j)ıı (EZELİ): Kendinden önce yokluk 
geçmemiş olan şeydir. Bilmiş ol ki; varlık 
üç kısımdır, bunun dördüncüsü yoktur . 
Şöyle ki: Ya ezeli ve ebedidir, ki bu, 
Yüce ve Ulu olan Allah'tır. Ya ezeli ve 
ebedi değildir. Bu da dünyadır. Ya da 
ezeli değil, ebedidir. Bu da Ahirettir. 
Bunun aksi muhaldir. Çünkü kıdemi sabit 
olanın, ademi mümteni'dir (yok olmaz). 

u!j)ı'r (EZELİ): Yok olmayandır. Yok olmay
anın ise varlıkta illeti yoktur. 

iJJ0Vl (EZARİKA): Nafi' ibn Ezrak (ve taraf-
, tar lar ı )dır .  (Halife l ik mese les in in 
çözümlenmesi için) hakem ta 'yin etmekle 
Hz. Ali (r.a .)'nin kafir olduğunu ve (Hz. 
Ali 'yi öldüren) İbn Milcem'in haklı 
olduğunu, Sahabe'nin (r. anhüm) kafir ol
duklannı söylediler ve onların cehennem
de ebedi kalacaklarına hükmettiler. 

J��1 (İSTİKBAL): Senin içinde bulun
du§un zamandan sonra varlığı ileri giden
dir. 

=��ı (İSTİSKA): Yağmur uzun süre 
y�§madığında, (kuraklıktan kurtulmak 
için) yağmur yağmasını istemektir. 

j'i.ı..:.:.. �ı (İSTİDLAL): MedlCıl 'ün is batı için 
delili belirtmektir. Eğer bu, eserden 
müessire olursa, istidlal-i inni diye ad
landırılır. Veya tersine olursa, istidlal-i 
limmi, adı verilir. Ya da iki eserin birin
den diğerine olur. 

JG:..�1 (İSTİ'NAF): Ma' nası mukadder 
D"la� bir soruya cevab olarak vaki' alan 
sözdür. Mesela konuşan kimse :"Bana 
kavim geldi" dediğinde, sanki birisi: 
"Onlara ne yaptın?" demiş de, konuşan 
da oria cevap olarak: "Zeyd'e gelince; 
ona ikram ettim, Bişr'e ise ihanet et
tim, Bekir'den de yüz Çevirdim" 
demiştir. 

�ı i';-' �ı ci s t  i ğ far: iyi işleri (=salihatı) 
�zı'msamak ve onlara yönelmek, kötü 
işleri (= fasidatı) büyüksemek ve onlardan 
yüz çevirmektir. Ehl-i Kelam dediler 
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ki: İstiğfar, ma ' sıyetin kötülüğünü 
gördükten sonra mağfiret (=bağışlanma) 
isternek ve ma'sıyyeten yüz çevirmektir . 
Bir alim de demiş ki: İstiğfar; kavlen 
ve fiilen bozuk olan işin düzeltilmesini is-
temektir. Mesela: :;.)'ı � ı_,:,k.! ="Şu işi, 
düzeltilmesi gerektiği gibi düzeltin." 
denir. 

���ı (İSTİFHAM): Muhatabın içinde olanı 
bilinek istemektir. (Bilgi edinmek için 
soru sormaktır.) Denildi ki: İstifham; zi
hinde bir şeyin suretinin hasıl olmasını is
temektir. Gerek bu sCıret, iki şey 
arasındaki bir nisbetin vukCıu olsun ve ge
rekse onun vuküu olmasın . O suretin 
hasıl olması tasdlktir, aksi halde o tasav
vurdur. 

��);.:.,�ı (İSTİKRA') Tümeuarım: Bir mantık 
terimidir. Hüküm, cüzlerinin ekserisinde 
bulunduğu için, külll hüküm vermektir. 
Müellif; "cüzlerinin ekserisinde . . .  " 
dedi. Çünkü hüküm , bütün cüzleri 
hakkında olursa, istikra' olmaz, ancak 
taksim olunmuş bir kıyas olur. Bu
nun, "istikra"' diye adlandırılması, mukad
dematı, ancak cüz'iyyatın araştırılması ile 
hasıl olduğu içindir. Bizim şu sözümüz 
gibi: "Her hayvan, ağzında bir şeyi 
çiğnerken alt çenesini hareket ettirir. 
Çünkü insan, dört ayaklı evcil ve 
yırtıcı hayvanlar böyledir." Bu, nakıs 
bir istıkra'dır, kesin bilgi (=yakin) ifade et
mez. Çünkü külll hükme girmeyen, cüz'l 
bir varlık bulunması caizdir. Onun hükmü, 
verilen külll hükme aykırı olabilir. Mesela, 
timsah gibi. Çünkü timsah, ağzında bir 
şeyi çiğnerken üst çenesini hareket etti
rir. 

0��1 (İSTİHSAN): Lügatta; bir şeyi 
sa'y�ak ve onun iyi olduğuna inanmaktır. 
Fıkıh istılahı olarak; dört deiJiden birinin 
adıdır ki, celi(=açık) kıyasa aykırı olur ve 
ondan daha kuvvetli olduğu zaman bu
nunla amel edilir. Alimler onu böyle ad
landırdılar. Çünkü istihsan; ekseriya, celi 
kı yastan daha kuvvetli olur, müstahsen 
sayılır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyur
muştur: "Sözü dinleyip de, sonra 
onun en güzeline uyan kullarımı 
müjdele." (Zümer: 17- 18) 

0��ı (İSTİHSAN): Kıyası terketmek ve 
insanlar için en faydalı olanı almaktır. 

LG....:..�1 (İSTİHAZN: Bir kandır ki, kadın 
o�u; hayızda on günden daha çok veya 
üç günden daha az veya lohusalıkta kırk 
günden daha çok görür. (Hastalık kanı 
sayılır.) 

�lk::. �ı (İSTİTAAT) Güc yetmesi: Bir araz 
(hal ve nitelik)dir ki, Allah onu hayvancia 
(canlı varlıkta) yaratır da o bununla ih
tiyar! fiilieri yapar, işler. 

�lb.:.:.,�ı (İSTİTAAT): İstitaat, kudret, kuv
v�( vus' ve takat; bunlar lügatta, anlam
ları birbirine yakın kelimelerdir. 
Mütekellimlerin örfünde ise; canlının 
(hayvanın) bir işi yapmaya veya terk et
meye kendisiyle güc yetirdiği bir nitelik
ten ibarettir. 

J�(;;JJ�i.b.::.�1 (İSTİTAAT-1 HAKİKIYYE): 
·Tam kudr�ttir ki, bu bulunduğunda fiilin 
meydana gelmesi gerekir ve bu ancak fiil 
ile beraber olur. 

��Jt:lh:.::?'l (İSTİTAAT-1 SAHİHA): 
Bu, hastalık. ve başka şeylerden olan en
gellerin yok olmasıdır. 

D��ı (İSTİHALE): Nev'! sureti kalınakla 
beçaber suyun, ısınması ve soğuması gibi, 
keyfiyette olan harekeHir. 

Lll::..'il (İSTİKAMET): (Luğatta; doğruluk, 
do§ru davranış , bir şeyin bir yöne 
doğrulması ,  uzanması gibi anlamlara ge
lir.) 
Geometri terimi alarak; hattın, farz ol
unan cüz!erinin, bazısı bazısının üzerine, 
bütün durumlarda intibak edecek 
(uyacak) biçimde olmasıdır. 
Hakikat ebiinin ıstılahında ise, is
tikamet; yeme, içme ve giyinme gibi 
bütün işlerde, dini ve dünyevi her işte 
orta sınırı gözetmekle doğru yola koyul
mak ve verilen bütün sözleri (=ahdleri) 
yerine getirmektir. işte bu, ahiretteki 
Sırat-ı Müstakim gibi dostoğru bir yol
dur. Bunun içindir ki Hz. Peygamber 
(s.a .v. ) : " Beni, Hiid Suresi kocattı." 



ELİF BÖLÜMÜ 19 

buyurmuştur. Çünkü HCıd Suresinde: 
"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. " 
ayeti indirilmiştir. 

1:.��1 (İSTİKAMET): Taatı yerine getir
mekle beraber ,  günahlardan da 
kaçınmaktır. Deni!di ki: İstikamet ; 
eğriliğin zıddıdır. lst ikamet; kulun, 
ubudiyyet yolunda , şeriatın ve aklın 
irşadıyle geçip gitmesidir. 

L�f'1 (İSTİKAMET): Müdavemettir. (Yani 
bir" şeye devam etmektir.) 
Denildi ki: İstikamet; hiç bir şeyi Allah'a 
tercih etmemen (üstün tutmaman)dır. 

i):...:..f'1 (İSTİDARE): (Geometri iliminde); 
M�rkezde bulunduğu farz edilen bir nok
tadan eşit şekilde çıkan doğruların (yarı 
çaplann) hepsini bir çizgi çepeçevre 
kuşatacak biçimde olan bir yüzeydir. 

(G�f'1 (İSTİDRAC): Allah Teala'nın , kulu, 
-b�ıa. ve azab ile haklr olması ıçın
ömrünü bi tirineeye kadar, vakit vakit 
haceti kabul edilmiş kılmasıdır. 
Denildi ki : İst idrac; meale nazarla 
ihanettir. 

(G�f'1 (İSTİDRAC): Senin, Yüca Allah'ın 
r'ahmetinden tedricen uzaklaşman ve 
azaba yaklaşmandır. 

[G�f'1 (İSTİDRAC) :  Al lah ' ın  mühlet 
ve(mesiyle, azar azar O'nun azabına yak
laşmaktır. 

(_ı�·.ı..::_. !'1 (İSTİDRAC): Şeytan ın, bir kulu, 
yÜksek bir yere bir derece yükseltmesi ,  
sonra bu yerden onu düşürüp helak et
mesidir. 

·� ��!'1 (İSTITRAD): Sözü, kendisinden , 
baŞka bir söz lazım gelecek biçimde 
söylemektir ki bu, bizzat değil de, bilaraz 
kasdediimiş olur. (Veya istıtrad; asıl kon
udan olmayıp söz sırası gelmişken 
söylenen sözdür.) 

i�C...:::.f'1 (İSTİARE): Benzetileni, açıkça zik
retmemekle beraber ' benzetmede 
mübalağa içiri bir şeyde hakikat ma'nasını 
iddia etmektir. Mesela senin: "  Bir arsla-

na rastladım" demen gibi ki sen, bunun
la cesur adamı kasdetmiş olursun. Sonra 
karinen in z ıkr idelmesiyle beraber 
"müşebbehun bih=kendisine benzetilen" 
zikredildiği zaman buna; Tasrlhl ve 
Tahkiki İst iare adı veril ir . Ör 
"Harnarnda bir arslana rastladım. "  
sözünde olduğu gibi . Yine biz: "Ölüm, 
tırnaklarını falana taktı . "  dedeğimiz za
man, ölümü; faydalı ile zararlı olanları 
ayırd etmeksizin canlıları helak eden 
yırtıcı hayvana hanzetmiş olduk. 
Benzetmede mübalağayı gerçekleştirmek 
için, ölüme de tırnaklar yerleştirdik ki, 
ondaki bu helak etme, bunlarsız tamam 
olmaz. Ölümün, yırtıcı hayvana benzetil
mesi, kinaye yoluyla bir istiare 'dir 
Onun tırnaklan olduğunu söylememiz, 
tahyili bir istiare'dir. 
Fiilde istiare ise; ancak tebaiyyet 
suretiyle olur Ör "Hal konuştu . "  den
mesi gibi. 

J ��� :..� ı ��G ... :�.;�1 (İSTİAR E -İ TA -
-HAYYÜLİYvE) veya tahyiliyye: Fiilin mas
dan, teşblh yoluyla bu masdardan başka 
bir ma 'n ada kullanılması, sonra fiilin, 
başkasına benzetmede (veya nisbette) 
ona tabi olmasıdır. Ör. --.25= keşefe gibi 
ki bunun masdan "keşf" dir. Keşf, "izale" 
anlamı için istiare olunmuştur Sonra 
"keşefe" fiilinin, "izale" için istiare olun
ması, masdarına tabi olaraktır. Yani 
"keşefe" fiili "keşf"den türetilmiştir. Ji) 
= Eza le fiili ise, aslen " i za le " d e n  
!üreti lmiştir. Bu ikisinden alimler fiilin 
lafzını kasdettiler. Ben onu; "İstiare-i 
tebaiyye " diye adlandırdım. Çünkü o, 
aslına tabidir. 

:ııc:.ıl .. :t1 (İSTİDRAK): İşitip dinieyenin anla
n=ıak istemesidir. lstılahta ise; geçmiş 
olan bir sözden meydana gelen te
vehhümü (zan ve şüpheyil gidermektir. 

l �il (İSTİTBA') Tabi ' kılmak, uymasın ı iste
;,.;k, Başka bir şeyle medhi tabi' kılacak 
biçimde bir şeyle övmektir. 

���1 (İSTiHDAM): İki ma'nası olan bir 
l�ft; zikredip bununla o ikisinden biri kas
dedilmesi, sonra bu lafza dönen zamir ile 
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onun diğer ma nası kasdedilmesi veya 
onW1 iki zamirinden biri ile, iki ma'nasının 
biri; sonra da diğeri ile, öbür ma'nası kas
dedilmesidir. Birincisine misal, şu sözdür: 

-�� ı)ts-0)� ;ç�1:,J :}"�·� : o  ı ;:ı; rsJ 
"Sema', bir kavmin arazisine indiği 
zaman, onlar öfkeli de olsalar, biz 
onu otlatınz." 
Bu sözde, "sema" ile, "bol yağmur" ve 
"raaynahü"den ona dönen zamlr ile de 
"bitki" kasdedilmiştir. Bunların ikisine de 
"sema" denir. 
İkincisine misal şu sözdür: 

�ı;,. � ;� �  0J� �L.JG : w ı ..,4;J 
��� 

" Dağ armudu ağacı ve on,.ın 
sakinleri-her ne kadar onlar onu, be
nim kaburğalarım ve eğe kemiklerim 
arasında yaksalar da· baki kalır" 
"Gada= dağ armudu ağacı" kelimesine 
dönen iki zamirden biri ile- ki o, sakinfhi 
kelimesindeki mecrur zamlrdir- mekan 
kasdedilmiştir. 
"Şebbevhü= onu yaktılar" kelimesindeki 
mensub zamlr ile de ateş kasdedilmiştir. 
Yani onlar, benim kaburga kemiklerim 
arasında dağ armudu ağacının ateşini, 
yani dağ armudu ağacının ateşine benz
eyen heva ateşini yaktılar demektir. 

��f'ı (İSTİANE): Bedi' ilminde; bir beyt 
söyleyen kimsenin, maksadını tamamla
maya yardımcı olması için bir başkasını 
getirmesidir. 

·�u:...::..�ı (İSTİ'DAD): Bir şeyin, fiile uzak 
ıieya yakın bir kuvvet ile beraber 'ol
masıdır. 

JÇ'fı (İSTİ'CAL): Vakti gelmeden önce 
işi Çabuklandırmayı istemektir. 

���ı (İSTJSHAB): Başka türlüsü bulun
madı�ı için bir şeyi bulunduğu durumda 
bırakmaktır. 

���ı (İSTİSHAB) : Birinci zamana 
bin'a�n ikinci zamanda da sabit olan 
hükümdür. 

l,Ç::...�ı (İSTİNBAT) : Kaynaktan suyu 
Çık�rmak, anlamındadır. Su, kaynağından 
çıkıp görüldüğü zaman: : d  1 ::W derler. 

1,�-�ı (İSTİNBAT): İstılah olarak, zihin 
gayreti ve zeka kuvveti ile naslardan 
(ayet ve hadis le rden) ma 'na lar  
çıkarmaktır. 

·���ı (İSTiLAD): Cariyeden çocuk iste
[;ı�ktir. Yani cariyeyi gebe bırakmaktır. 
(Bir kimse, malik olduğu bir cariyenin, 
dünyaya, diri veya ölü bir halde getirmiş 
olduğu çocuğun, kendisinden olduğunu 
iddia .. etse, cariyeyi istilad etmiş, yani 
onu Ummün Veled kılmış olur.) (I. F.K.) 
(A.E. )  

J��ı (İSTİHLAL): Doğan çocuktan ;  
ağlamak veya uzvu ya da gözü hareket 
ettirmek -gibi, onun canlı olduğuna dalalet 
eden bir şey hasıl olmasıdır. 

'�G:.�ı (İSNAD): İki cüzden birini diğerine 
�isbet etmektir, ki bu, muhatabın ,  
üzerinde sükut etmek veya etmemek 
sah!h olan bir faide elde etmesinden daha 
geneldir. 

'�C.;i1 (İSNAD): Nahivcilerin örfünde; iki ke
llmeden birini, tam ifade biçiminde, yani 
üzerinde sükut etmek güzel olacak 
şekilde, diğerine eklemekten ibarettir. 
Lügaita ise; bir şeyi bir şeye izafe etmek
tir. 

..:.,_,ı.;Jı � �C:.�l {İSNAD Fİ'L· HADIS): Mu
'haddls'in; - fülan bize fülandan, o da 
Resii.lullah (s.a.v.) den rivayet etti, de
mesidir. 

: G..::..�1 (İSTiSNA):  Bir şeyi bir şeyden 
Çıkarmaktır. Eğer çıkarılmamış olsaydı, 
elbette onun o şeye dahil olması gerekir
di. Bu, hakfkaten ve hükmen muttasıl 
olan istisnayı kapsadığı gibi, sadece 
hükmen munfasıl olanı da kapsar. 

�1 �_,.t:ı (ÜSLÜB'UL-HAKİM): D a h a  
önemli olanı terk ettiği için, söz söyleyeni 
kınayarak, daha önemli olanı zikretmek
ten ibarettir. 
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Mesela, Hıdır aleyhisselam; Hz. Mii.sa, 
kendisine selam verdiği zaman, selamını 
yadırğayarak; "Senin ülkende selam 
vermek de nereden?" demişti. Çünkü 
bu ülkede selam, bilinen bir şey değildi. 
Musa aleyhisselam da ona cevab olarak: 
"Ben Mii.sa'yım. "  demişti. sanki Musa 
şöyle demiş oluyordu: Ben , sana uygun 
olan cevabı verdim. O da, ülkernde 
selamımı değil, beni sormandır. 

�'i.-:11 (İSLAM): Resulullah (s .a .v. ) ' in haber 
_;erdiği şeylere bağlanmak ve boyun 
eğmektir. Keşşaf'ta şöyle deniliyor: Kal
bin muvafakatı olmaksızın, Lisan ile ikrar 
edilmiş olan her şey İslam'dır. Kalbin ve 
lisanın üzerinde uyuştuğu ise, işte bu da 
Imandır. 
Ben derim ki: Bu , Şafii'nin mezhebidir. 
Ebu Hanife'nin mezhebinde ise, bu ikisi 
arasında fark yoktur. 

:...ı;:11 (İSRAF) Savurğan lık:  Çokça malı, 
değersiz bir maksadcia (boş yere) harca
maktır. 

:... ı;:11 (İSRAF): Nafakada sınırı aşmaktır. 
Denildi ki: İsraf, adamın, kendisine helal 
olmayan şeyi yemesidir veya kendisine 
helal olan şeyden, normalden ve ihtiyac 
mikdanndan fazla yemesidir. 
Yine denildi ki: İsraf, kemmiyyette 
aşırı gitmektir ki bu, hakların mikdarlarını 
bilmemektir. 

:_.ı:;..'11 (İSRAF): Bir şeyi, gerekli olan 
hususta, gerektiğinden fazla harcamaktır. 
Tebzlr ise ,  böyle değildir. Çünkü 
Tebzlr; bir şeyi, gereksiz yere sarf et
mektir. 

tı),:,�1 (ÜSTUVANE) Silindir: İki tarafından, 
birbirine paralel iki dairenin çevreleyip 
kuşattığı şekildir. Bu iki daire taban olup, 
ikisi arasında yuvarlak bir yüzey (=satıh) 
bunları kavuşturur -ve ortasında bulun
duğu farz olunan bir hat, onun iki tabanı 
arasındaki yüzey üzerinde bulunduğu farz 
edilen her hatta paralel olur. 

��1 (ÜSTUKUS): Eleman, öğe, unsur, 
madde, cevher, asıl, esas gibi anlamlara 
gelir. 

0l..4b:...ı (İSTAKISSAT) İstukussat: "Asıl" 
anla�ında, yunanca bir lafızdır. Su, arz, 
hava ve ateşten ibaret olan dört unsur, 
istakıssat diye adlandırılır. Çünkü bunlar; 
hayvanlar, bitkiler ve madenierden ibaret 
olan bileşik cisimlerin .asıllarıdır. 

�'11 (İSM) is i m :  Üç zamandan birine 
·yakınlığı (=ilişiği) olmaksızın, kendisinde 
bir anlam bulunan kelimedir. Bu da iki 
kısma ayrılır. Birincisi :  İsm-i ayn'dır ki, 
Zeyd ve Amr gibi, zatı ile kaim olan bir 
anlama delalet eden isimdir. İkincis i :  
İsm-i ma'na'dır ki , bu  da, anlamı, gerek 
ilim gibi varlığa ait olsun ve gerekse cehl 
gibi yokluğa ait olsun, zatı ile kaim ol
mayan isimdir. 

; •. 1�8ı �'?'1 (İSM-i A'ZAM): Bütün isimleri 
cem'eden (içine alan) isimdir. Denildi ki; 
bu, ALLAH ismidir. Çünkü bu, bütün 
sıfatlarla nitelenmiş, yani bütün (sıfat) 
isimlerle adlandırılmış Zat'ın ismidir . 
Bütün isimlerle beraber, Hazret-i Zat ' ı ,  
Hazret-i İlahiyye diye adlandırırlar. 
Bize göre; O, ilah! Zat'ın ismidir. Yüce 
Allah'ın: "O Allah birdir. " ka vii gibi. 

�ı �'?'1 (İSM�İ MÜTEMEKKİN): Baş ta
rafınd;ki arnillerin değişmesiyle sonu 
değişen ve harfe benzemeyen isimdir. 
Senin şu sözünde olduğu gibi: �_j ı:.U. = 

"Bu Zeyd'dir. " 'ı�_j�i� (= "Zeyd' i  

gördüm. ,;,� '.;ı�-; =Zeyd' e uğradım" 

Denildi ki: İsm-i Mutemekkin, harfe ve 
fiile benzemeyen isimdir. (Yine denildi ki: 
İsm-i Mütemekkin, üzerinde irab 
yapılan ,  gayr-ı mütemekkin ise 
üzerinde irab yapılmayan isimdir.) 

�ı �ı (İSM-i CİNS): Bir şeye ve o şeyin 
• benzerine vaki olması için konulmuş isim· 

dir.· ·"Recül=Erkek" kelimesi gibi. Çünkü 
o, belirli olmasına itibar edilmeksizin , 
bedel yoluyla, harici olan her ferd için 
konulmuştur. 
("Cins" ile "İsm-i cins" arasındaki fark 
şudur: Cins, aza da, çoğa da denir. "Su" 
gibi. Çünkü bir "damla" 'ya da, "deniz" e 
de su denebilir. "İsm-i cins" ise çok ola
na deği l ,  bedel yoluyla s adece 
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"vahide=bir tek şeye" ıtlak olunur. Mes
ela: "Recül =adam" gibi. Buna göre, 
her, "cins", ism-i cinstir, aksi ise böyle 
değlidir.) 

' 8ı�11 (İSM-i TAM): Tamam olduğu için, 
r ya�i izafetten müstağni olduğu için 

mensOb kılınmış isimdir. Tamam olması 
da şu dört şey iledir: Ten vi n veya izafet 

veya tesniye nun'u veya cemi' nun'u. 

!- ' •,-ı ı :C�1 (ESMA-İ MAKSÜRE): Son-� -
[arında müfred elif bulunan isimlerdir. Or. 

.;.� . � . ık gibi. 

t.,.)l:Jı ; C,)'] (ESMA-1 MENKÜSA): Son

larında, kendinden öncesi esire olan sakin 
"ya" harfi bulunan isimlerdir. Ör. u:"'lill 
gibi. 

�ı:,._;.�� �! �! ( İNNE VE  K IZ  
1{;\RDEŞLERİNIN) (benzer/erinin} İSMİ): 
inne ve benzerlerinden birinin dahil ol
masından sonra kendisine isnad olunan 
(ırıüsnedün ileyh olan) isimdir. 

.?.Jı � "J ;.:.) (CİNSİ NEFY İÇİN OLAN 
' 'LA;NIN İSMİ): " La "nın ma'mülundan 

olup kendisine isnad olunan isimdir. 
�ı )iJ"J ;.:.J (CİNSİ NEFY İÇİN OLAN 
' LA'NIN isMi): U.'nın dahil olmasından 

sonra onu, muzaf veya muzafa benzeyen 
bir nekre'nin ta'kib ettiği müsnedün ileyh 
olan isimdir. 

ör al t��-� �� "i�)�� �)L___l "i 
cümlelerinde olduğu gibi. 

JW�ı ; Cl (ESMA'UL-EF' AL): Emir veya 
ırıazi anlamında olan kelimelerdir. 

ör. 1.C_jJ.:.J� ="Zeyd'e muhlet ver. " 

';Hı ::.,� = "İş uzak oldu." gibi. 

��ı : C1 (ESMA'UL-ADED): Eşyanın bi
, reylerinin kemmiyyeti (=niceliği) için ko· 

nulmuş sayılardır. 

�Ulı�_ı (İSM-i FAİL) : Hudüs ma 'nasına 
' ' olup, kendisiyle fiilin kaim olduğu kimse 

· - VDf',.Jii loibi ma'lüm fiil-i müzari') 

den türemiş kelimedir. "Hudiis ma'nisı" 
kaydıyle, ta'riften, sıfat-ı müşebbehe ve 
ism-i tafdil haric kalmıştır. Çünkü bu iki
si,  hud Cı s ma 'nasına değil ,  sübilt 
ma'nasınadır. 

J�ı;.::ı (İSM-i MEF'ÜL): Üzerine fiilin 
, vaki olduğu kimse için, Yüf'alü (gibi 

mechill fiili-i müzari')den türemiş kelime
dir. 

�ı�ı (İSM-i TAFDIL): kendisinden 
' 'başkası' üzerine fazlalıkla vasıflandırılmış 

kimse için faale (veya bir fiil) den türemiş 
olan kelimedir. 

,:,I.LJ(, .;L....";Jı ;.:ı ( İSM-i ZAMAN VE 
, MEKAN): İçind� fiilin vaki' olduğu mekan 

veya zaman ıçın, yüf'alü (gibi mechül 
fiil-i müzari')den türemiş kelimedir. 

J'\ll ;..:.ı (İSM-i ALET): Mef'ill 'e  eserin 
ulaşıiıası için, kendisiyle Uıilin, mef'ı1le 
galebe ettiği (kendisiyle bir şeyi yapmaya 
çalıştığı) alet ismidir. Ör. � = Kırma 
aleti gibi. 

0:=.�ı ;.:.ı (İSM-i işARET): kendisine işaret 
' O'luna� şey (=müşarun ileyh) için konul

muş ve devri olarak veya ondan daha 
gizli veya onun benzeri bir şeyle ta'rlf 
lazım gelmeyen kelimedir. Çünkü ıstılahi 
olan işaret ismi; ma'lilm ve lügavi olan 
Müşirun ileyh ,  diye ta'rtf olunmuştur. 

y�ı ;.:�i ( İ S M - i  M E N S Ü B ) :  
Mensübiyy�t alameti olarak, sonuna , 
kendinden öncesi esire olan şeddeli bir 
"yi" harfi eklenen isimdir. Nitekim "ta" 
harfi de müenneslik alameti olarak ekle-

•• "!. o ... ., .. nir. Or. ..S.r<'-! = Basralı ,  �Lo = Haşimi 
gibi. ' , , 

i:...JC,:..�1 (İSVARİYYE) : Bunlar; isvari'nin 
, ashabı (taraftarları)dır. Görüşlerinde 

Nizamiyye 'ye uydular ve şı.inl.ı da on
ların görüşlerine eklediler: Allah, yok
luğunu haber verdiği veya yokluğunu bil
diği şeye kadir değildir. İnsan ise ona 
kadirdir. 

i:_.;ıs::.,)'l ( İSKAFİYYE) :  Ebô Ca'fer el, İskaf'ın ashabı (taraftarlan)dır. Bunlar de-
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diler ki: Allah Teala, akıllılara zulmetmeye 
kadir değildir. Küçük çocuklara ve deli
lere zulmetmeye ise kadirdir. 

�C..:..yi ( İSHAIHYYE) :  Nasraniyye gib i .  
- Bu�lar dediler ki: Allah, Hz .  Ali'ye (r.a ) 
hulul etti (içine girdi). 

i\c\.;,.:.,�1 (İSMAILİYYE): Bunlar; imameti 
(=hahfeliği), Ca'fer Sadık'ın oğlu ismail'e 
bağlayanlardır. Bunların mezhebine göre; 
Allah Teala, ne vardır, ne yoktur, ne 
alimdir, ne cahildir, ne kadirdir, ne de 
acizdir. Bütün sıfatiarda böyledir. Çünkü 
hakiki isbat (yani sıfatları gerçekten kabul 
etmek), Allah ile varlıklar arasında or
taklığı gerektirir ki bu da teşbihtir (yani 
Allah'ı , yaratıkianna benzetmektir.) Mut
lak nefy (yani hiç kabul etmemek) ise, 
O 'nun yokluklara ortak olmasını gerektirir 
ki bu da ta'tildir (Ailah'ı pasif bırakmaktır). 
Bilakis O, bu sifatları verendir ve bu 
tezadlar aleminin Rabb'idir. 

�w�1 (İŞMAM): İki dudağı damme ile telaf
fuza (ötüre ile okumaya) hazırlamak, fa
kat, kendinden önceki harfin ötüresine 
veya üzerinde durulan harfin ötüresine 
tenbihte bulunarak, onu telaffuz etme
mektir ki bunu gözleri görmeyen bir 
kimse fark edemez. 
(Diğer bir deyimle; kıraat ilminde işmam; 
dudakları sessiz olarak ileri uzatmak 
suretiyle harfi göstermektir.) (A.E.) 

t.).\t1 (EŞRİBE): Şarab'ın çoğuludur. Şarab; 
haram veya helal olsun, içilen ve 
çiğnemnesi gerekmeyen, ince her sıvıdır. 

�)::1�1 ( i  ŞA R E T) : Kendis i  ıç ın söz 
söylenmeksizin, siğanın kendisi ile sabit 
alandır. 

�ı ��uı ( İŞARET'ÜN-NASS):  Lüga t  
bakımıri"dan, kelamın nazrnında bulunan 
işaretle amel etmektir. Lakin o, bu 
kelamda kasdedilmemiş ve nass onun için 
getirilmemiştir. Yüce Allah'ın şu sözünde 
olduğu gibi: �j! :J _�);Jı �� 
Yani :  "Ann e lerin yiye ceg ın ı  
sağlamak, çocuk kendisinin olan ba
baya aittir." (Bakara: 233) 

Bu söz, nafakayı bildirmek için söylenmiş 
olup onda, nesebin babalara ait olduğuna 
işaret vardır. 

J��� (İŞTİKAK) türeme: Ma'na ve terkib 
ba"kımından ikisi arasında uygunluk ve 
siğada (= kipde) ise başkalık bulunması 
şa rt ıy le b i r  la fz ın d iğer inden 
türetilmesidir. 

��J��� (İŞTİKAK- 1 SAGİR): İki Iafız 
- arasında-, harflerde ve terkibde uygunluk 
olmasıdır. 

Ör. �:;aı1 dan türemiş 'y;.:., gibi. 

��i Jli..:::.�1 (İŞTİKAK-1 KEBİR): İki lafız 
- arasıri"d� , terkibdE" değil de ,  lafız ve 
ma'nada uygunluk olmasıdır. Ör :,.,J;,Jı 
den � gibi. 

:;s:tı JW't1 (İŞTİRAK-I EKBER): İki lafız 
arasında, mahrecde (yani ağız veya 
boğazdaki çıkış yerinde) uygunluk ol-
masıdır. Ör. �1 dan � gibi. 

�)'ı ��1 (EŞHUR-1 HURUM) Haram aylar: 

Dörttür: Receb, zi'l-ka'de, zi' l-hıcce, mu
harrem. Receb, tek başınadır. Diğer üçü 
ardarda dır. 

j:;�1 (ASL): Başkası, kendisi üzerine bina 
edilen şeydir. 

...:..J i j_,:;i (USÜL-1 FIKH): Kendileriyle fıkha 
ulaşılan kaideleri ve fakihlerin sözlerindeki 
usulden kasdedileni bilmektir. El-Camiu'
Sagir, el-Camiu'l-Kebir, Mebsfit ve 
Ziyadat gibi asılların rivayetinde de 
böyledir. 

�C,:..�1 (ISRAR): Günahta devam etmek ve 
o"nun benzerini yapmaya azmetmektir. 

[)IL'11 (ISTILAH) Terim:  (lstılah, lügatta, it
tifik arılamındadır. İlim dilinde;) ilk konul
duğu yerden nakledilen şeyin ismi ile bir 
şeyin adlandırılmısında alimierin (belli bir 
topluluğun, bir meslek erbabının) ittifat 
etmesinden ibarettir. 
(Diğer bir deyimle ıstılah: Bir bilim veya 
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'ata mahsus kelimedir. Genel bilinen sa7 
ınından başka, özel bir anlamında kul

�;n�an terimdir) (A.E.) 

. ·l)ll :,_,�1 (ASHAB-1 FERAİZ): Bunlar, 

;"': mtrasdan, mukadder payları olan 
varisterdir. 

::,ı:,:..l.J1 (ESVAT) (Sesler) : Savt; kendisiyle 

bir ses anlatı
_
lan her 

.
�af�z��r.. !"fesela, 

k ğanın sesim anlatan gak gıbı. Ya da 
k:�disiyle hayvana seslenilen her lafızdır. 

Mesela, deveyi çöktürmek için "� = 

h "  denmesi ve davarı menetmek için na 
"f:.U= ka"' denmesi gibi. 

t<G>'1 (iZAfET): İkisinden biri ancak diğeri 
iJ 

il� beraber a�laş�lacak ?,içi�de tekerrür 
d n nesebl bır halettır. Or. Ububbet ve 

�üenuvvet= Babalık ve oğulluk gibi. 

t'·�'·-')1 (İZAFET): Diğer bir nisbete kıyasla 
iJ'-" .. 

b�· şey için arız olan nisbettir. Or. 
Ü�uvvet ve bünuvvet= Babalık ve 
oğulluk gibi. 

. J';JI ,} �w-�1 (İD MAR Fİ'l- ARÜZ): 

-! İkinci harfi sakin kılmaktır. Mesela, geriye 
��= M ü  t H i  a l  ü n  kalması için 

��=Mütefaalün ün "Hi"sını sakın 

kılmak gib i . Sonra bu ;):o;:o ',
= 

Müstef'alün'e nakledilir ve "Mudmar" 
diye adlandırılır. 

' w')1 (İDMAR=IZMAR) ): Bir şeyi, ma'na 

J b-'kımından değil de, lafız bakımından 
d�şürmek (= ıskat et_n_ıe�)tir. Zikirden 
önce ızmar beş yerde caızdır. 

Birincisi: Zamir-i şe'n'dedir. Ör. J.:j;, 
�(j gibi. 

İkincisi: '.,ı� nin zam!rindedir. Ör.)4� �� 
gibi. 

Üçüncüsü: � zamlrindedir. Ör. )4.� � 
�j gibi. 

Dördüncüsü : İki fiilin çekişmesindedir. 

Ör. 'ı..�j J.: y�� c.s:� gibi. 

Beşincisi: Muzhir'in, muzlim'den (yani is
min zamirden) bedel olmasındadır. Ör . 

'ı..ı:._:ı :.;_;. gibi. 

��1 (UDHİYYE): Allah Teala'ya yak
laşmak niyyeti ile, Nahr günlerinde (yani 
ibadet niyyeti ile Kurban bayramının ilk 
üç gününde) boğazlanan hayvanın adıdır. 

�c;;,�1 (IDRAB): Bir şeye yöneldikten sonra 
ondan yüz çevirmek (vaz geçmek)tir. 
Ör .'ıJ� :k 'ı..ı:.j ::.:.::,...:;. : "Zeyd' e, Bilakis 
Amr'a vurdum." gibi. 

:,.ıl1)11 (ITNAB): Tanınan (normal) ibareden 
d�ha çok sözlerle maksadı anlatmaktır. 
(Diğer bir deyimle; fazla sözlerle, usanç 
verecek biçimde konuyu uzatmaktır. ) 
(A.E.) 

�ll.)l1 (ITNAB): Matluba ,  yani aşık olunana, 
u�un bir sözle haber vermektir. Çünkü 
aşık'ın matluba, yani sevdiği kimseye çok 
söz söylemesi, istenilen bir şeydir. Zira , 
sözün çokluğu, bu iltifatın çokluğunu ge
rektirir. 

'�[1)11 (ITRAD) :  Övülen kişilerin veya 
başkalannın isimlerini ve atalarının isimle
rini, tekellüfsüz, doğum sırasına göre zik
retmekt i r .  M ese la :  "Eğer seni  
öldürürlerse, ey Şihö:ib oğlu Haris 
oğlu Utbe, muhakkak ki onların 
mülklerini mahvederim. "  sözü gibi. 
Denilir ki: Allah onların mülklerini yıkıp 
mahvetmiştir. 

�[1�1 (ETRAFİYYE): Bunlar; ehl-i etrafı 
(çevre halkını), şeriattan bilmedikleri kon
ularda ma'zCır görenler ve usullerinde 
Ebi-i Sünnet'e uyanlardır. 

J�)l1 (İ'MAL): (Yapma, işleme, maydana 
getirme gibi anlamlara gelir . )  İ 'mal ; 
arnelde hareketliliktir. Bu, arnelden daha 
erişkin dir. 

0Ç-\ı1 (A'YAN): Kendi zatıyla kıyamı olan 
şeydir. Kendi zatıyla kıyamı olmasının an
lamı; yer tutması (=tehayyüzü) ,  başka bir 
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şeyin yer tutmasına tabi olmaksızın, ken
disiyle yer tutmasıdır. Araz ise böyle 
değ ildir. Çünkü onun yer tutması 
(=tehayyüzü), kendisini ayakta tutan ma
halli olan cevherin yer tutmasına tabidir. 

i.::,i.lır�Ç)ıl (A 'YAN- 1 SABİTE): A l l a h  
-Tea l a ' n ın  i lm inde , mümkinat ın 
hakikatlerinin bilinmesidir. Bunlar, hazret
i ilmiyyedeki ilahi isiınierin hakikatlerinin 
sQretleridir. Bunların, Hak Telıla'dan geri 
kalması (=teahhuru), ancak zat iledir, 
yoksa zaman ile değildir. Bunlar, ezeli ve 
ebedidir İzafetle kasdedilen; İlahi Zat'a 
göre geri kalmadır (=teahhürdür) . Yoksa 
başka şey değildir. 

4-J;'�;.:;_,..::,.:J I��)ıl (A'YAN- 1 MAZMÜNE 
Bİ ENFÜSİHA) Kendileriyle ödenilen mallar: 
Bunlar, helak olurlarsa, eğer misli 
(=benzeri) olan şeylerden iseler benzerle
ri, eğer kıymeti olan şeylerden iseler 
kıymetleri ödenmesi gereken şeylerdir. 
Sevm-i şira 'ya ve gasbedilene karşılık 
alınan gibi. (Sevm-i şira: Bir kimsenin 
bir malını salılığa çıkarması ve bahasını, 
yani fiyatını veya kıymetini belirtmesidir.) 
(A .E.) 

�� ;,;_..::;,_:.ır �ç.':/1 (A'YAN- 1 MAZMÜNE Bİ 
' GAYRİHA) Kendilerinden başka şeylerle 

ödenilen mallar: Bunlar, yukarıda geçenin 
tersine olanlardır. Satılmış ve rehin 
alınmış mallar gibi. 

j�'?'l (İ'TAK) Azdd etme: Bu, kölede şer'i 
kuwetin kabul edilmesidir. (Yani köleyi 
özgür kılmaktır.) 

��'?'1 (İ'TİBAR): Dünyayı yok olmaya, 
-dUnyada amel edenleri ölmeye, dünyanın 
bayındırlığını da harab olmaya namzet 
saymaktır. 
Denildi ki: i 'tibar, "abrndandır. Bu da, 
ırmak veya denizin kenarıdır. Yani itibar 
eden (mu'tebir), kendisini , dünya makam
larından bir kenarda (ilişiğini kesmiş) 
görür. 

� l::ı::..)'l (İ'TİZAR): Günahın eserJnin silinip 
'yok olmasıdır. 

i��'?'l (İARE) Ödünç verme Mali bir karşılık ol
maksızın menfaalleri temlik etmektir (yani 

başkasına bir şeyden yararlanma yetkisi 
vermektir.) 

J,C,�)'1 (İ'TİRAZ): söz sırasında veya ma'na 
bakımından birbirine bitişik iki söz 
arasında, vehmi gidermekten başka bir 
incelik için, bir veya daha çok cümle ge
tirmektir ki, bu cümlenin i 'rabdan mahalli 
yoktur. Buna, haşv de denir. Yüce Al
lah'ın şu sözündeki tenzih gibi: 

0� L. � ;,_;� uQI .Jı 0�� 
"Onlar, Allah'a kızlar isnad ediyorlar. 
-Haşa! O, bundan münezzehtir.
Hoşlandıkları da kendilerinindir. n 

(Nalh: 57) 

Ayetteki: Sübhaneh!n  Yani: "Haşa! O 
bundan münezzehtir. " kavli, söz 
sırasında vaki olmuş fiilin takdiri ile 
olduğu için bir i'tiraz cümlesidir. Çünkü 
Yüce Allah'ın: "Hoşlandıkları da kendi
lerinindir-n sözü, "Onlar, Allah'a kızlar 
isnad ediyorlar. n sözü üzerine atıftır 
Sundaki nükte, onların Allah'a isnad ettik
leri şeylerden O 'nu tenzih etmektir 
(arıklamaktır). (Ya da Yüce Allah bu 
sözle, Kendisini ta'zim etmiş, yüceltmiştir 
veya bu söz, müşriklerin sözüne karşı 
hayret=ta'cib ifade etmektedir.) (A.E.) 

0�)'1 (İ'TİKAF): Lüğatta, bir yerde ka
paT;ıp kalmaktır. Orada durup ikamet et
mektir. 
Şeriatta ise; oruçlu kimsenin, cum'a na
mazı kılınan bir mescidde, i 'tikafa niyyet 
edip kalmasıdır. 

0�)'1 (İ'TİKAF): kalbi, dünya uğraşısından 
(�n:ıeşguliyyetinden) boşaltmak ve kendi
ni Mevla'ya vermektir. 
Denildi ki: i 'tikaf ve Ukilf; bir yerde 
durup kalmaktır ki, bunun ma'nası; beni 
bağışlarnaclıkça kapından ayrılmam, de
me�_tir. 

:_.ı;c:ı1 (İ'RAB): Arnillerin değişmesiyle ke. 
li�enin sonunun, lafzen ve takdiren 
d�ğişmesidir 

<,..S"!(.:C)ı1 (A'RABI): Cahil arab , (çöl arabı ,  
' göçebe arab, köylü gibi anlamlara gelir). 

0r::C�1 (A'RAF): Matla' yani doğuş yeri de-
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mektir. (Yüksek yer ve tepe anlamlarına 
da gelir. )  Bu, sıfatlarıyla tecelli ederek, 
onları açıklayan her şeyde H a  kk ' ı n  
görünmesi makamıdır. Yine bu, EtriH 
üzerinde eşrafın makamıdır. Yüce Allah 
şöyle buyurmuştur. 

�� )IS:_,)� J�: wı;l..l ı �� 
"A'riif üzerinde de birtakım kimseler 
bulunmaktadır ki, bunlar, (cennetlik ve 
cehennem l i k l e rden )  her b irini 
simalarından tanırlar."(A'raf: 46) 
Hz. Peygamber (s .a .v . ) de şöyle buyur
muştur: "Her ayetin bir sırtı, karnı, 
haddi ve makta'ı vardır. " 

J�)'l (İ'LAL): illet harfinin, hafifletme için 
cleğiştirilmesidir. 
Bizim ; "tağyir=değişti rme " dememiz, 
hem illet harfini, hem de hemzenin hafif
Jetilmesini ve ibdali kapsar. 
Biz, "illet harfi" deyince, hemzenin ha
fifletilmesi ve bazı ibdal - �)(,.::..,1 kelime-

sindeki j'>l,.:.oi gibi- iliet harfi olmayandan 
haric kaldı. Çünkü bu ikisi arasında mah
rec yakmlığı vardır. 
Biz; "tahfif= hafifletme için" deyince 
de, �le kelimesinde �: le. gibisi haric 
kaldı .  
Hemzenin hafifJeti lmesi ve İ ' lal 
?rasında külli bir ayrılık vardır. Çünkü 
l'lal, illet harfinin değiştirilmesidir. 
İbdal ve i'lal arasında da , bir bakımdan 
genillik özellik farkı vardır. Çünkü her iki-
si de; JL9 gibisinde bulunur. Fakat J� de 

ibdal yok, i' lal vardır. �)(,.::..,1 da ise i ' lal 
yok, ibdal vardır. 

j�-yl ( İ 'CAZ) : Sözde i'dız, diğer bütün 
y;llardan daha erişkin bir yolla ına'nayı 
anlatmasıdır. 
(Diğer bir deyimle i'd!.z: E�ini ve ben
zer ın ı  yapmada herkesi  acze 
düşürmektir.) (A.E.) 

::ıt:c-yı (i 'NAT) : Buna; tazyik, teşdid ve  
Üizım olmayanın lüzı1mu da denir. 

Yine bu, terkiye binrnede kendini zorla
mak veya dahil veya reviy'den (yani 
arüzda kafiye harfinden) önceki özel 
(mansüs) harftir. Veya hareket-i mahsusa, 
demektir .  Mesela, Yüce Allah' ın şu 
sözünde olduğu gibi: "O halde sakın 
yetime kahretme. Bir şey isteyeni 
azarlama. " (Duha: 9-10) Ve Resülullah 
(s . a .v . ) ' in şu sözünde olduğu gibi : 
"Allah'ım, seninle saldırıyorum ve 
Sen'inle beraber dövüşüyorum." ve 
şu sözü gibi. 
"Sultanın öfkesi artınca, şeytan tasal
lut eder. " 

; w-yl (İGMA') bayı fma, bayğın lık: Kuvvetlerin 
arnelini izlıle eden b i r  uyuşturucu 
(muhcızzir) ile olmayan, gayr-ı asli bir 
gevşemedir 
"Gayr-ı Asli"sözü , uykuyu ta' rlf dışı 
bırakır. 
"Bir uyuşturucu ile olmayan. .  sözü 
de , muhazzirat, yani (uyuşturucular) ile 
olan gevşemeyi ta ' rif dışı bırakır. 
"Kuvvetlerin arnelini izale eden . . .  " 
sözü de bunamayı tariften çıkarır (Çünkü 
bunaınada, kuwet!erin arneli yok olmaz.) 

; 8!'1 (İITA): (DTni) mes'elenin hükmünü bil
clirmektir. 

11):1 (İFRAT): İfrat ve tefrl:t arasındaki fark 
ş-;.dur ki : İ f d i t ; ziyade ve kemal 
yönünden haddi aşmakta kullanılır. Tefrit 
ise; eksiitme ve kısaltına yönünden haddi 
aşmakta kullanılır. 

fil..i ı Jj�l (UFUK-I A'LA): Rüh makamının 
sonudur. Bu, hazret-i vahidiyyet ve haz
ret-i ulühiyyet'tir. 

�i ��1 (UFUK-I  
�akamının sonudur. 

MÜ BIN) : K a  1 b 

A.;) . .Wıjwl (EF 'AL-i -MUKAREBE): Rica 
veya husül veya başlama olarak haberin 
yaklaşması için konulmuş fiilerdir. 

�Gl jwl..il (EF'AL-i NAKISA): Faili, bir 
�ıfat üzerine yerleştirmek için konulmuş 
fii!lerdir. 

�i JW1 (EF'AL-İ-TEACCÜB): Teaccübü 
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inşa ıçın konulmuş fiilerdir Bunun iki 
siğası (=kipi) vardır. :..rJ1 (., , .ı., j.Jl� 

i)J ı�_j'::WI JWl (EF'AL-İ MEDH VE ZEM): 
Ovme veya kötülerneyi ifade etmek için 
konulmuş fiillerdir. ;:..; , � gibi. 

J l?)'1 (İFTİRAK): İki cevherin iki yerde, ar
'afarında ayrılma mümkün olacak biçimde 
bulunmasıdır. 

etmeye benim için vekll ol, demiş gibi 
oldu. 

� 1})'1 (İKRAH) 
hoşlanmadığı 
mak tır. 

Zorla ma :  B a ş k a s ı n ı ,  
bir şeye, tehdid ile zorla-

;1)")'1 (İKRAH) : İnsanın, tab'an veya şer'an 
hoşlanmadığı bir şeye zorlanması ve daha 
zararlı olanı gidermek için, ikraha rızasız 
boyun eğmesidir. 

� l:ı:'9)'1 (İKDAM): Akd'in icadından almak ve JS'll (EKL) Yeme: ağızda çiğnenmesi gerek-

�nu ihdasa başlamaktır. en şeyin, çiğnenmiş veya çiğnenmemiş 

�1))'1 (İKRAR): Şeriatta; üzerinde başkasına 
�it bir hak bulunduğunu haber vermektir. 

...,...c;l;)'l (IKTİBAS) Alın tt: Nesir ya da nazım 
�lsun sözün, Kur'an'dan veya hadisten 
bir şey içermesidir. İbn Şem'Cın ' un 
va'zındaki şu sözü gib i :  "Ey kavmim, 
haram kılınan şeylere karşı sabredi
niz. Farz kılınanları yapmaya da 
devam ediniz. Gözetilmesi gereken 
şeyleri gözetiniz ve yalnız kahnan 
yerlerde Allah'tan korkunuz ki dere
celeriniz yükselsin . "  Ve onun şu 
sözünde olduğu gibi : "Eğer sen bizi 
başkasıyla değişmişsen, Allah bize 
yeter, O ne güzel veklldir. " 

;W)'1 (İKTİZA): Terkten menetmekle be
(aber yapılmasını taleb etmektir ki bu 
j c a  b '  dır (bir şeyi vacib veya farz 
kılmaktır) . Veya terkten men etmeksizin 
olur ki bu Mendub 'dur. Ya da yapmak
tan menetmekle beraber terkini taleb et
mekle olur ki bu da Tahrim 'dir. (haram 
kılmaktır. )  Veya yapmaktan menetmeksi
zin olur ki bu da Kerahet' tir. 

�ı ; W ı (İKTİZA-1 NASS): Nassın ancak 
kendinden önce geçmiş bir şart ile amel 
ettiği şeyden ibarettir. Bu bir emir'dir ki 
nass onu, nassın içine aldığı şeyin 
doğruluğu ile iktiza eder Eğer o doğru 
olmazsa, nassa muzaf olmaz. iktiza eden, 
nass ile sabit olan gibidir. Bunun misali: 
Adam, bir başkasına; bu köleni benim 
için bin dirheme azad et, dese, o da 
azad etse, köle emreden tarafından azad 
edilmiş olur. Sanki o adam; köleni be
nim için bin dirheme sat, sonra azad 

olarak karına ulaştırılmasıdır. Buna göre; 
süt ve un çorbası, yenilen maddeler 
değil, içilen maddelerdir. 

i.l�1 (ALET): Failin eserinin münfaile 
erişmesinde, fa i l i le münfail arasındaki 
vasıtadır. Maranğozun testeresi gibi. 
"Failin eserinin münfaile erişmesi" 
kaydı, mutavassıt illeti haric kılmak 
içindir. Dede ile oğul arasındaki baba 
gibi. Çünkü mutavassıt illet , faili ile 
münfaili arasında bir vasıtadır. Ancak o, 
uzak ilietin eserinin , ma'lCıle erişmesinde 
ikisi arasında vasıta değildir. Çünkü uzak 
ilietin eseri, bunda diğer bir şeyin tavas
sut etmesinden fazla olarak, ma 'lCıle 
erişmez. Ancak ma'lCıle erişen, muta
vassıt ilietin eseridir. Çünkü bu eser, on
dan sadır olmuştur. O, uzak olandandır. 

�':il (ELEM): Münafer (=nefret edilen) ol
ması bakımından münaferin idrak edil
mesidir. Bir şeyin münaferi, ona mülayim 
olan şeyin mukabilidir. 
"Bakımından=haysiyyet" kaydının fay
dası, onun münafer olması bakımından 
değil de, "müniiferin idrak edilmesi" 
nden ihtiraz içindir. Çünkü o e 1 e m 
değildir. 

JW)'l:'(İLHAK): Aynı işin yapılması için, bir 
misali, daha ziyade olan bir misal üzerine 
getirmektir ki , bunun şartı, iki masdarın 
birleşmesidir. 

i.J':i1 (ÜLFET): Maaşı (geçimliği, yaşayışı 
veya kazanç yeri ve zamanını )  
düzenlernede yardımlaşmak konusunda 
görüşlerin birleşmesidir. 
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' Q-:11 (iLHAM): Feyz yoluyla kal be bırakılan 
r Ş'eydir. Denildi ki: İlham ; kalbe doğan 

bilgidir, ki ayet veya akl! bir delil . ile is
tidlal etmeksizin amel etmeye çağırır. Bu 
(yani ilham ile elde edilen bilgi), alimiere 
göre hüccet değildir. Ancak sôfller ta
rafından hüccet sayılmıştır. 
(İibam ile i'Iam arasındaki farka gelince; 
i lham, i ' lamdan daha özeldir. Çünkü 
i'Jam (yani bildirmek) bazan kesb yoluyla 
olur, bazan da tenbih yoluyla olur.) 

c,;i-:11 ( İL  T İMAS): Amir ve me 'mur ..r ' 
a'rasında rütbede eşitlik olmasıyla beraber 
talebde bulunmaktır. 

:111 (ALLAH): Bütün güzel isirolerin (esma-ı 
hüsna'nın) anlamlarını kendisinde toplamış 
olarak Gerçek Tanrı 'ya delalet eden 
alemdir (yani özel isimdir). 

��� ( İ LAH İ YY E ) :  Bütün var l ıksa l  
' gerçekleri (hakaik-ı vucudiyye'yi) ken
dinde topl9mış olan birliktir (ehadiyyettir) . 
Nitekim Adem aleyhisselam da bütün 
beşeri suretleri kendinde toplamış eha
diyyettir. Çünkü kemall ve cem'! olan 
ehadiyyetin iki mertebesi vardır. Bunlar
dan biri, tafsilden öncedir. Çünkü kendin
den öncesinde bir tek varlık (=vahld) bu
lunan her kesrette bilkuvve ehadiyyet 
vardır. Yüce Allah'ın şu sözünü buna bir 
misal olarak düşün : "R a b b i n ,  
Ademoğullarından, onların sulhlerin
den zürriyetlerini alıp onları kendile
rine şah id tuttu." (A 'raf: 1 72) 

Çünkü o, sünnetten bir lisandır. Mufas
salın mücmelde mufassal olarak bulunup 
görünmesi (şühCıdu), yaratıklardan olan 
alimin bir hurma çekirdeğinde, bilkuvve 
gizlenmiş olan hurma ağaçlar ını 
müşahede etmesi gibi  değildir. Çünkü 
bu, mufassalın mücmelde, mufassal ola
rak değil , mücmel olarak görünmesidir. 
Mufassalın mücmelde mufassal olarak 
görünmesi ise, Hak Teala'ya ve bir de, 
olgun ve seçkin kişilerden olup kendisini 
Hakk'ın tanık göstermesi için gelmiş kim
seye mahsustur ki, o da peygamberlerin 
sonuncusu ve velllerin hatemi Hz. Mu
hammed (s.a.v.) dir. 

Ü-:11 (İLYAS): Bununla kabz, yani ruhun 
<f' . / 

alınması ve ölmek ifade edilir. Bu, İdris 
aleyhisselamdır .  O, ruhani aleme 
yükseltildiği için, mizacı kuvvetleri gayb 
aleminde tüketilmiş ve orada kabzolun
muştur. Bundan dolayı "İdris" lafzıyla 
kabz ifade edilmiştir. 

'":-'4)� 1 )) (ULU'L-ELBAB): (Elbab; lüğatta; 
her şeyin özü, içi, halisi ve akıl demek 
olan "lübb' kelimesinin çağulu olup, 
terkib olarak; Kur'an-ı Ker!m'de; "akıl 
sahibleri" anlamında kullanılmıştır.) 
Bunlar; her kabuklu şeyden onun özünü 
alanlar ve sözün zahirinden onun sırrını 
öğrenmek istiyenlerdir. 

0ld�1 (İL TİFAT): Gaybetten hitaba veya 
tekellüme dönmek (yani gaiblik kipinden 
muhatablığa veya birinci şahıs kipine 
dönmek) veya aksini yapmaktır. 

'":-'L:..s:.l 1 �1 (ÜMM'ÜL-KİTAB): Akl-ı Evvel 
' (yani ilk akıl) dır. 

(Ümrrı.'ül-Kitab: Levh-i Mahfuz ve Fatiha 
SCıresi'dir.) 

,:,L.L.�1 (İMA MAN): (Tasavvuf terimidir . )  
· b�nlar iki şahıstır k i  birisi, Gavs 'ın, yani 

Kutb'un sağındandır. Onun bakışı me
lekCıt alemindedir. O, kutb! merkezden; 
vucCıdun ve bekanın maddesi olan 
imdadlardan olan ruhi aleme yönelen 
şeylerin aynısıdır. Bu imam, onun zarurl 
aynasıdır. Diğeri de kutb'un solundadır ki 
onun bakışı mülktedir. O, kendisinden, 
hayvani (canlı) madde gibi mahsusata 
yönelinen şeylerin aynasıdır. İşte bu da 
onun aynası ve mahallidir. O, arka
daşından daha yüksektir ve Kutb öldüğü 
zaman onun yerine geçer. 

�L.�1 (İMAM): Din ve dünya işlerinin hep
'sinde genel riyaseti olan (din ve devlet 
başkanı)dır. 

��L.Vi (EMARE): Lüğat olarak; alamet, de
mektir. lstılah olarak, kendisini bilmekten, 
medlGI 'ün varlığı hakkında zan meydana 
gelen şeydir. Yağmura nisbetle bulut 
g ib i .  Çünkü bululu görmekten ,  
yağmurun varlığı hakkında zan meydana 
gelir. (Emare ile alarnet arasındaki farka 
gelince; alarnet bir şeyden ayrılmayan 
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şeydir. İsim üzerindeki Elif-Uım gibi .  
Emare ise , beraber bulunduğu şeyden 
ayrılır. Yağınura nisbetle bulut gibi.) 

.....;_,;:J� ��1 (EMR·İ MA'RUF): Doğru olan 
kurt�luş yollarını göstermektir. Nehy-i 
M ü n k e r  ise , şeriatta beğenilmeyip 
kınanılan şeylerden menetmektir. 
Denildi ki: Emr-i ma'ruf, hay r ı  
göstermektir. Nehy-i münker i s e ,  
kötülükten menetmektir. Yine denildi 
ki: Emr-i ma'ruf; Kitab ve Sünnet'e uy
gun olan şeyi emretmektir. Nehy- i  
münker ise, nefsin ve şehvetin meylet
tiği (kötü) şeylerden menetmektir. 
Kimi de demiş ki: Emr-i ma'ruf, kul
ların fiilerinden ve sözlerinden Allah 
Teala 'nın razı olduğu şeylerdir. Nehy-i 
münker ise, şeriatın ve iffetin nefret 
ettiği şeyleri beğenmemektir. Bunlar, 
Allah'ın dininde caiz olmayan şeylerdir. 

i.ıl.G"iı (iMKAN) : Zat'ın, varlığı ve yokluğu 
g�rektirmemesidir. 

._;Wl i_,l.G"il (İMKAN-I zATi): Muhalif tarafı 
' -her ne kadar başkasıyla vacib olsa da
bizzat vacib olmayan şeydir. 

�JCı.: ..... :.:..:'i l i.,l.Gl'ı (İMKAN-I İSTİ'DADi) : 
- İmkan-ı vıikui diye de adlandırılır. Bu, 

muhalif tarafı, ne bizzat ve ne de bilgayr 
vacib olmayandır. Muvafık tarafın vuku'u 
farz olunca, bir vecihle muhal lazım gel
mez. Birincisi, ikincisinden mutlak olarak 
daha geneldir. 

ı.r"WI i.ıl.G"iı (İMKAN-I HASS): İki taraftan 
zarureti� kaldırılmasıdır. Ör. "Her insan 
yazıcıdır . "  gibi. Çünkü yazmak ve yaz
mamak insan için zarGri değildir. 

�l.Ji i.ıl.G"iı (İMKAN-I AMM): İki tarafın bi
rinde� zaruretin kaldırılmasıdır. Ör. "Her 
ateş sıcaktır. " dediğimiz gibi . Çünkü 
sıcaklık, ateşe nisbetle zaruridir. Onun 
yokluğu ise zaruri değildir. Aksi halde 
hass, mutlaka daha geneldir. 

t_G::..�ı (İMTİNA' ) :  Zatın, harici vucudun 
-y;kluğunu iktiza etme zaruretidir. 

:;.�ı (EMR): Söyleyen kimsenin, kendinden 

aşağı olan kimseye "yap " demesi, yani 
ona emretmesidir. 

.r">Wi ��ı (EMR-i HAZlR) : Hazır olan 
failden, bir şey yapması kendisiyle isteni
len emir kipidir. Bunun içindir ki; "emr-i 
hazır" diye adlandırılmıştır. Buna; "siğa 
ile emir" de denir. Çünkü bunun hasıl 
olması, emr-i gaibdeki gibi "Lam" bulun
maksızın, özel bir siğa (=kip) iledir. 

�.ı�'fı:,:_�ı (EMR-i İTİBARİ): Bunun varlığı 
, �lmayıp, ancak itibar eden kimsenin, 

itibar edici olduğu sürece aklında bulunan 
varlığı vardır. Ve bu soyut olması şartıyla 
mahiyettir. 

f.\Ji �;.�ı (UMÜR-İ AMME): Vacib, cevher 
ve arazdan ibaret olan mevcudun 
kısımlarından bir kısma has ve ait olmay
an şeylerdir. 

:;.�ı (EMN) emin olma: Gelecek zamanda, 
kötü bir şey olacağını beklememek, um
mamaktır . 

iJC._�ı (iMALE): (Lüğatta, bir tarafa eğme, 
yatırma, meylettirme anlamındadır. 
Tecvhid ve kıraat ilimlerinde ise;) üstünü, 
esireye doğru meylettirmektir. 
(Edebiyyatta imale; vezne uydurmak 
için kelimeyi uzun söylemektir.) (A.E.) 

h:...:,..:Jı �)L.,�ı (EMLAK-I MÜRSELE): İ k i 
adamın bir şey hakkında şehadet etmeleri 
ve mülk sebebini zikretmemeleridir. Eğer 
o şey cariye ise vat'edilmesi (=cinsi ilişki) 
helal olmaz. Eğer ev ise, bu iki şahid 
onun kıymetini öder. 

4.-C.�l (iMAMiYYE) :  Hz. Ali 'nin (r .a . )  
' imameti hakkında nass-ı celi (yani 
halifeliği hakkında açık ve kesin ayet veya 
hadis) bulunduğunu kabul edenler ve 
sahabeye kafir diyenlerdir. Bunlar, Hz. 
Ali "(r .a . )  hakerne boşvurduğunda ona 
karşı gelmişler ve ona da kafir 
demişlerdir. Bunlar, oniki bin kişi idi ki , 
namaz kılar ve oruç tutarlardı. Hz. Pey
gamber (s .a .v.) bunlar hakkında şöyle 
buyurmuştur: "Sizden birisi, onların 
namazları yanında kendi namazını ve 
onlann oruçlan yanında kendi orucu
nu küçümseyecek ve azımsayacak. 
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Lakin onların imanları gırtlaklarını 
aşmaz." 

1.;1]�1 ( İNABE ) :  Kalbi ,  şüphelerin ka-. 
;anlıklarından çıkarmaktır. Denildi ki: 
İnabe,  her şeyden "=küllden" ,  her şey 
kendisinin olan Zat'a dönmektir. Yine 
denildi ki: İnabe;  gafletten zikre ve 
yalnızlıktan insanlarla beraber dostça 
yaşamaya dönmektir. 

(�))'1 (İNZİAC) :  Allah hakkında va'z ve 
fı�hi dinlemenin te'siri ile kalbin .Allah'a 
doğru deprenmesidir. 

f-' ��1 ( İNSIDA ' ) :  Çokluğun zuhCıru ve 
>-- 'on�n niteliklerinin itibarı sebebiyle to

plamadan sonra ayırmadır. (Cem'den 
sonra fark'tır.) 

;G�1 (İNTİBAH) :  Hak Teala'nın, kulu gay
·-;�te getiren , iz'ac edici ilkaat ile, ona 
lütufta bulunarak, kölelik bağından kurtul
maya onu teşvik etmesidir. 

�\>1 (ENİYYET): Ayni vucQdun, zati rütbesi 
' yönünden tahakkuk etmesidir. 

0;)r1 (ENİN) in leme: Acı duyanın çıkardığı 
sestir. 

�c:J"t1 (İNSAN): Konuşan canlı (=hayvan-ı 
na.tıkl dır. 

J.,.LSJı 0t..:..;"t1 (İNSAN-I KAMIL) : İlahi ve 
' kevni, külli ve cüz'i bütün alemleri ken

dinde toplamış olan insandır. O, ilahi ve 
kevni kitapları bir araya toplayan bir ki
taptır. ROhu ve aklı yönünden o ,  
Ümm'ül Kitab diye adlandırılmış akli bir 
kitabdır. Kalbi yönünden o, Levh - i  
Mahfliz'un kitabıdır. Nefsi yönünden ise, 
mahv ve isbat kitabıdır. O, değerli, şerefli 
ve tertemiz sayfalardır ki, onlara ancak 
zulmanf perdelerden temizlenmiş olanl.ar 
dokunurlar ve sırlarını idrak ederler. Ilk 
aklın (akl-ı evvel ' in), büyük aleme ve 
onun hakikatlarının aynına nisbeti, insani 
ruhun bedene ve onun kuvvetlerine nis
betidir. Külli nefis, büyük alemin kalbi
dir. Nitekim nefs-i natıka da insanın kal
bidir. Bunun içindir ki alem, büyük insan 
(=insan-ı kebir) diye andandırılır. 

: G,;�1 (İNŞA): Nisbeti için kendisine uyan 
.;�ya uymayan bir haric bulunmayan 
kelama denir. 
Mütekkellim'in fiiline, yani inşai kelamın 
ilkasma da bazan "inşa" denir. 
Maddesi ve müddeti daha önce geçmiş 
olan bir şeyin Icad edilmesi de inşa' dır. 

: W�1 (İNHİNA) Eğilme, eğri/me: (Geometri= 
-h�ndese terimidir.) Çizginin, farz olunan 
cüzlerinin, bütün durumlara intibak et
miyen (çakışmayan ,  uymayan) biçimde 
olmasıdır. Mesela yay için farz olunan 
cüzler gibi . Çünkü iki yaydan · birinin 
karnı, diğerinin sırtına getirildiğinde, bu 
iki yaydan biri diğerine uyup çakışır. Ama 
bu durumdan başkasında uymaz. 

0�':11 (İN' İTAF): Bir durum ve gidişteki 
ha;ekettir. Ancak aynıyla birinci hareketin 
mesakas.ı üzere olmayıp, bilakis çıkıp bu 
mesakadan meyleden harekettir. Bu dur
um, geri dönüşün hılafına olan bir hare
kettir. 

� �T:, JL...ı;'ıf1 (İNFİAL VE EN YENFAİLE): 
- Bu ikisi: te'str sebebiyle veya o olmadan 

başkasından etkilenen için hasıl olan du
rumdur. Kesilmiş (=münkatı ') olduğu 
sürece, kesilen için hasıl olan durum gibi. 

A�1 {EN YEF'ALE): Bir şeyin müessir 
(=etkileyen) olmasıdır. Keskin olduğu 
sürece kesici şey gibi. 

J�':i1 (iNFAK): Malı, ihtiyaca harcamaktır. 

J��1 (EVVEL): (Birinci, ilk, başlangıç) : Kendi 
cinsinden olan başkasınıfı , kendinden 
önce vaya kendisiyle birlikte bulurimadığı 
ferddir. 

��)rj ( E V V E L i ) :  Kend i s ine  ak l ın  
- yönelmesinden sonra, sezgi (=hads) veya 

tecrübe veya benzeri bir şeye asla 
muhtac olmayan şeydir. Mesela, bizim: 
" Bir, ikinin yarısıdır . " ,  " K  ü I ,  
diz'ünden (=parçasından) daha 
büyüktür. " dememiz gibi. Çünkü bu iki 
hüküm, ancak iki tarafın tasavvur edilme
sine bağlıdır. Bu, mutlak olarak zarüri 
olandan daha özeldir. 
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Lı}ll (EV ASIT) : Da'valara, kendileriyle 
delil getirilen hüccetler ve dellllerdir. 

J,c..,��l ( E S VAT ) :  Bunlar ,  fesahat ve 
belağatı, bilgisi ve anlayışı olmayan kim
selerdir. 

'�G'}Il (EVTAD (Lügatta, kazık anlamına ge
len veted kelimesinin çoğuludur. terim 
olarak anlamına gelince:) Bunlar; menzil
leri, dünyanın; doğu , batı , kuzey ve 
güney gibi dört temel yerinde olan dört 
adamdır. 

�)/1 (EHLİYYET): Lehde veya aleyhde, 
meşrü olan hakların vucübu için 
salahiyyetten ibarettir. 

.;�:U ı Jj-1 (EHL-i ZEVK): (Tasavvur terimidir.) 
tecel!iyatının hükmü, ruhunun ve kalbinin 
makarriından, nefsinin ve kuvvetlerinin 
makamına inmiş olan kimsedir ki sanki o 
bunu hissen bulmuş ve zevken idrak 
etmiş gibidir. Hatta bu durum, onların 
yüzlerinde belirir. 

• (,..;.)/1 �1 (EHL-İ EHVA): inançları, Ehl-i 
Sünnet 'in inançlan gibi olmayan kıble 
ehli'dir. Bunlar; Cebriyye, Kaderiyye, 
Rafiziler, Hariciler, Muattıle v e  
Müşebbihe 'dir. Bunların hepsi oniki 
f ı rkadır  ki yetmiş  iki f ırkaya 
bölünmüşlerdir. 

:,...LJ.-[1 (İHAB): Tabaklanmamiş ham derinin 
�d ıdır. 

�4";11 (IMAN) :  Lügatta, kalb ile tasdiktir. 
'şeriatta ise; kalb ile inanma ve dil ile 
ikrar etmedir. 
Denildi ki: Kim, şehadet ve amel eder 
de inanmazsa, o mürıafılüır. Kim de, 
şehadet eder ve inandığı halde amel et
mezse, o fasıktır. Her kim de, kelime-i 
şehadeti ihlal (yani inkar) ederse, o ôa 
kafirdir. 

: �11 (iHA): gizli ve hızlıca nefse bir ma'na 
bırakmaktır. 

�4��";11 (IKAN Bİ'Ş-ŞEY): Nazar ve is
, tidial (�düşünme ve kanıtlama)dan sonra 

bir şeyin hakikatını bilmektir. Bunun 

içindir ki, Allah , yakin ile vasıflan
dınlamaz. 

���1 İHAM) : Buna"tahyil" de denir. Bu, 
karib ve garib iki ma'nası olan bir lafzın 
zikredilmesidir ki, insan onu işittiği 
zaman, önce karlb olan anlamı aklına ge
lir. Söyleyenin maksadı ise, garib olan 
anlamıdır. Müteşabihlerin çoğu bu cin
stendir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu 
gibi: "Gökler O 'nun sağ eliyle 
dürülmüşlerdir. "(Zümer: 67) 

:�11 (ILA) : Kocanın , bir müddet, nikahlı 
karısıyla cinsi ilişkide bulunmayı terket
meye yemin etmesidir. Mesela: Kocanın, 
karısına; "Valliihi, dört ay seninle cinsi 
ilişkide bulunmayacağım" demesi gibi. 

�:.4'11 (IDA' ) :  Kendi malının korunmasını 
başka birine vermektir. 

L'ı1 (AİSE): Elli beş yaşında iken hayızdan 
'kesilen kadındır. 
(Diğer bir ta'rife göre: Yaşı elli ve el
liden yukarı iken , kadmlık adeti kesilen 
kadındır.) (A.E.) 

:;�ı (EYNE): Mekanda hasıl olması sebebiyle 
bir şeye taarruz durumudur. 

Y�}1 (ICAB) :  nisbet lka'ıdır. 

j�11 (ICAZ) :  Herkesçe bilinip tanınan , 
a'!ışılmış (Normal) ibareden daha azı ile 
maksadı anlatmaktır. (Sözü, kısa ve özlü 
söylemektir .) 

J�'!l (IGAL): Çokca mübalağa için, beyt'i ,  
r;ükte olarak fayda veren bir şeyle bitir
mektir ki , bu nükte olmadan da ma'na 
tamam olur. Hansa'nın, kardeşi Sahr için 
yazdığı Mersiye'deki şu sözünde olduğu 
gibi: 

�� ..... i� � � ;3'15 
"Yol göstericiler bile uyarlar sahr'a. 
Sanki o, başında ateş bulunan bir 
başkandır" 
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Hansa'nın; "Sanki o, bir başkandır. " 
sözü, maksadı anlatmaya yeterlidir. O da, 
yol göstericilerin uymasıdır. Fakat 
Hansa ; "Başında ateş bulunan . .  " 
sözüyle tgal yani çokca mübalağa 
yapmıştır. 

��)'1 (İBAHIYYE) : İnsanın nefse hakim 
' olamamasından dolayı her şeyi mubah 
sayan fırkadır. 
Kulların, kötülüklerden kaçınmaya ve 
emrolunanları yapmaya kudreti ol
madığını söyleyen, kadın ve mal or
taklığını benimseyen ve tasawuf perdesi 
altında gizlenen zümredir. Başta Hasan 
S a  b b a h  olmak üzere Batınıyye 
müntesibleri bunlardandır. (M. Ak.) (A.E.) 

jL.;�1 (EBDAL) Abdôl: Tasavvuf ve İslami 
edebiyat alanlarında kullanılan bir terim
dir. 
Tasavvufta, dünya ilgilerinden kurtularak 
kendisini Allah yoluna adayan ve 
Ricai'ül-gayb diye adlandırılan evliya 
zümresi içinde yer alan sôft veya erenler 
hakkında kullanılır. 
"Ebdal veya Abdal" kelimesi arapçada; 
karşılık ve birinin yerine geçen anlam
larına gelen "bedel"  ve "bedil'' kelime
lerinin çoğuludur. 
Edebiyatta, mevcCıd bilgi lere göre , 
"Ebdal veya Abdal" deyimi, büyük bir 
ihtimalle XII-XIV. yüzyıllardan başlayarak 
İran'da yazılmış olan edebi metinlerde 
"derviş" anlamında kullanılmıştır. 
XV. yüzyıl metinlerinde ise, kelimenin; 
m e cz fi b , d ivane anlamına geldiği 
görülmektedir. (İ.Ans. T.D.V.) 

jL.;�l (EBDAL) Abdal: Lügatta; karşılık, halef, 
kerim, şertf anlamlarına gelen "bedel" 
kelimesinin çoğul udur. "Budala" da aynı 
anlamlara gelir. 
Erenlerden biri ölünce, ondan aşağı de
rece de bulunan erenlerden birinin, Allah 
tarafından onun yerine geçirilmesi do
layısıyla bir bölük erene; "Abdal" den
diği, bunların yedi, yahut kırk kişi bulun
duğu, tasawuf inançlarındandır. 

Abdal'dan olan erenlerin, bir anda, bir 
çok yerde görünebilecekleri, kendilerine 
benzerler gösterebilecekleri, bu yüzden 
bu adla anıldıklan söylenmiştir. (T.Dey.) 
(A.E.) 

; C.'il İBRA'): Fıkıh terimidir. Beri olmak: 
Bir kimsenin bir da 'va 'dan veya 
üzerindeki bir haktan kurtulmasıdır. İbra 
ise: Bir kimseyi bir da'vadan , bir hakdan 
beri kılmak, onun hakkında da'vada, hak 
talebinde bulunmaktan vazgeçmektir. 
İbra, şu kısırnlara ayrılır: 
ihra-i iskat: Bir kimsenin, diğer kimsede 
olan hakkının tamamını ıskat veya bir 
mikdarını düşürmek ve indirmekle o kim
seyi beri kılmasıdır. 
İbra-i istifa: Bir kimsenin, diğer kimsed
en hakkını tamamen teslim almış 
olduğunu i 'tiraf etmesinden ibaret olarak 
bir çeşit i�rardır. 
İbra-i hass: Bir ev veya bir çiftlik yahud 
bir cihetten dolayı alacak da'vası gibi bir 
hususa ilişkin da'vadan bir kimseyi ibra et
mektir. 
ihra-i amm: Bütün da'valarda bir kim
seyi ibra etmektir. (l .F.K.) (A.E.) 

0)1.;)'1 (İTLAF) :  Lügatta, bir şeyi telef et
mek, mahv ve helak etmek, bozmak 
veya zarar vermek anlamlarına gelir. 
Fıkıh terimi olarak itlaf, iki çeşittir: 
Mübaşereten itlaf: Bir şeyi bizzat telef 
etmektir ki ;  eden kimseye ;  "Fa i l - i  
mübaşir" denilir. 
Tesebbüben itlaf: Bir şeyin telefine se
beb olmaktır. sebeb olana; "Müsebbib" 
denir. (l.F.K.) (A.E.) 

)�1 (ESER): Lügatta; iz, nışan, belirti, gele
nek, gibi anlamlara gelir. Hadis ve fıkıh 
.terimi olarak anlamları ise, daha çok ve 
değişiktir: 
Mecma'üs-Sülfik adlı kitabda denilmiştir 
ki: Rivayet, ResOluilah (s.a.v.)'in fiili ve 
sözü anlamında kullanılır. Haber ise , 
ResCılullah'ın sözü anlamında kullanılıp fiili 
için kullanılmaz. Asar ise; Sahabe'nin (R. 
Anhüm) fiilierine denir. 
Şerh'üi-Mişkat tercümesinin mukaddim-
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esinde ise şöyle denmiştir: Muhaddislere 
göre eser, mevkfif ve maktfi' hadis için 
kullanılır. Nitekim onlar; " Asar' da şöyle 
gelmiştir. " derler. 
Ba'zısı eseri, Merffi hadis" için de kul
lanmıştır. Nitekim; "Me'sfir dualarda 
şöyle gelmiştir." denilir. 
H u l a s at ' ü l - H u l a s a  adlı kitabda 
açıklandığına göre: Fukaha; mevkuf 
hadisi, eser; merfu' hadisi ise haber diye 
adlandırmıştır. Muhaddisler, ikisine de, 
eser lafzını kullanılırlar. 
Cevahir adlı kitabın sahibi demiştir ki: 
Eser, Fukaha'nın ıstılahlarındandır. Onlar 
eser lafzını, Selef'in sözü hakkında kul
lanırlar. (Keşşaf) (A.E.) 

�.):Ji �0'i1 (ASAR-I ULVİYYE): Atmosfer 
olaylarını antik meteoroloji anlayışına 
göre inceleyen ilmin ve bu ilimle ilgili 
eserlerin islami kaynaklardaki genel 
adıdır. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.) 

t 4 �1 (İCMA'): Kitab ve Sünnet'ten sonra, 
İslam Hukukunun üçüncü kaynağını 
oluşturan İcma'ın sözlük anlamı; bir şey 
üzerinde azm ve ittifak etmektir Fıkıh 
terimi olarak, bunun çeşitli ta '  rifleri 
yapılmıştır. İbn Hacib ; "İcma' ,  bu 
ümmetin müctehidlerinin, herhangi 
bir asırda bir mes'ele üzerinde 
uyuşmaları�ır." diye ta'rrf eder. M. Ebu 
Zehra ise; "lema' ,  Hz. Peygamber 
(s.a.v.)'dan sonraya aid bir çağda, 
arneli bir mes'elenin şer'i hükmü 
üzerinde müctehidlerin birleşmesi
dir. " diye ta'ıif etmiştir. (F. Usulü) (A.E.) 

·��)'1 ( İCT İHAD ) : Lügatta ; külfet ve 
meşakkati gerektiren herhangi bir emri 
tahsil hususunda bütün gücü harcamaktır. 

Fıkıh ıstılahında ise:"Faklh ' in herhangi 
bir şer'i hüküm hakkında bir zann 
elde etmek için bütün gücünü harca
ması, yapabileceğini yaprnasıdır." 
Bu iş için bütün ilm! gücünü harcayan 
kimseye; "Müctehid"; bu yolla elde edi
len zannl şer'i hükme; yani hakkanda kafi 
deltl bulunmayan o mes 'ele ye de; 
"Müctehed'ün fih" denir. 

Müctehidin artık daha fazlasını yapamaya
cağına dair kendisinde acz hissetmesidir. 
" F  akih " kaydı; fakih olmayandan ih
tidızdır. Çünkü fak!h olmayan bir kimse, 
mesela bir lügat alimi, i ' rabın vecihlerini 
bilmek hususunda bütün ilmi gücünü har
casa ve yine bir mütekellim, T evhtd ve 
Allah'ın sıfatları konusunda bütün ilmt 
gücünü harcasa, Müctehid sayılmaz. 
"Zann" kaydı ise, "Kat'=kesinlik" den ih
tirazdır. Çünkü kesin olan hükümlerde 
"=kat' iyyat'ta" ictihad olmaz. 
" Ş  e r '  i "  kaydı ise, aklt ve hissi 
hükümlerden ihtirazdır. 
"Herhangi bir hüküm" denmesi ise , 
Müctehidin, ahkamın hepsini ve onların 
medarını bil'fiil kuşatmış olmasının şart ol
madığına işarettir. " Bütün gücünü har
caması" diye yaptığımız kaydın altında, 
bu dahi l  deği ldir . N itekim ba 'z ı  
Müctehidler, ba'zı ahkam hakkında; "La 
edri= bilmiyorum" diye karşılık vermiştir. 
Keza İmam Ebu Hanife (r.a.) de, sekiz 
mesele hakkında; "La edri=bilmiyorum" 
demiştir. 
Müctehidde şu iki şartın bulunması 
gerekir: 
a) Allah' ı (c .c . )  ve O'nun sıfatiarını bilip 
tanımak, Nebi-i Ekrem ' i  (s . a . v . )  
mu'cizeleri ile ve iman ilminin üzerine te
vakkuf ettiği diğer şeyleri tasdik etmektir. 
Bu itikadi meselelerin hepsini icmali delil-
lerle bilmesi yeterlidir. 

. 

b) Ahkamın medarikini ve. kısımlarını, on
ların isbat yollarını, delillerinin vecihlerini, 
şartlarının lafsilatını ve mertebelerini, 
çelişik iseler terdh yönlerini bilmiş ol
masıdır. Yine ravllerin haBerini, cerh ve 
ta'dll yollarını, ahkam ile ilgili nasların 
kısımlarını, lügat, sarf, nahiv ve benzerle
ri gibi lisani ve edebi ilimleri bilmektir. Bu 
saydıklarımız, şertatta ictihad eden mutlak 
müctehid hakkındadır. (Keşşaf) (A.E.) 
Diğer bir deyim ile ictihadın şartları 
şunlardır: Lügaten ve şer'an bütün 
ma'naları ve hass, amm, mücmel, nasih 
ve mensuh gibi kısımları ile Kitab'ullah'ı 
metin, ve senedi ile Sünnet' i ,  icma' yer
lerini ve kıyas vecihlerini bilmektir. 
(S.Yolları) (A.E.) 

Bütün gücü harcamanın ma' n ası , ���_)'1 (İCARE): Lügatta; ücret anlamına gel-
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diği gibi, bir şeyi kiraya vermek an
lamında da kullanılır. 
Fıkıh ıstılahında: Cins ve mikdar 
bakımından bilinen bir menfaati, bilinen 
bir bedel (=ivaz) karşılığında satmaktır. 
Yani ;  menfaati belli bir zaman için 
başkasına temllk etmek veya mübah 
kılmaktır. Bu bedel, bir ayn=mal olabi
leceği gibi, bir menfaat de olabilir. Elve
rir ki; kiralanan menfaatin cinsinden ol
masın. Bir evi, diğer bir ev karşılığında 
kiralamak gibi. 
Kira bedeli olarak takdir edilen ücret 
iki çeşittir: 
1- Ecr-i misil: Kiralayana ve kiracıya 
karşı belli bir kasdı olmayan bilirkişilerin , 
benzerlerine bakarak takdır ettikleri 
ücrettir. 
2- Ecr-i müsemma: Akid=sözleşme za
manında zikr ve ta'yin edilen ücrettir Bir 
evin bir aylık kirası olan bin lira gibi . 
( I .F.K.) (A .E.) 

;jG,. �1 (İCAZET): İzin ve ruhsat anlamlarına 
gelen arapça bir sözdür. 
Tarikatta ulu sayılan birini ziyarete giden 
kişinin, o zatın huzurundan ayrılmak için 
ondan izin almasına veya o zatın 
" b uyurun "  diyerek izin vermesine 
" İcazet" denir. 
"İcazet"in, tasavvuf ve tarikattaki başka 
bir anlamı da şudur: B ir  Şeyh , der
vişlerden, yahut muhiblerden birini şeyh 
yapar, muhib ve derviş yetiştirmesine izin 
verir; aynı zamanda bu izni, yazılı ve 
mühürlü bir kağıt!� da tevsik ederse, işte 
bu yazılı kağıda "ldizet-Name"  denir. 
Halife yapılan kişiye verilen yazılı kağıda 
ise ; "Hi Hifet-Name " adı verilir (T 
Dey. )  (A.E.) 
" İcazet-Name"nin diğer bir anlamı da: 
Osmanlılarda medrese öğrenimini biliren
Iere ya da hattatlık eğitimini tamamlayan
lara verilen diplomadır. 
Hadis ıstılahında İcazet-Name: 
Sika'dan birinin, bir başkasına hadis yahut 
tam bir kitab rivayetine izin vermesidir. 
(İ .Ans.)(A.E.) 

jı;. �1 (İHRAZ) Muhrez: ihraz bir malı h arz 
denilen mahfuz=korunmuş bir yere koy-

mak, anlamındadır. Düşmandan alınan bir 
mal, alanların, korunmuş olan ülkesine 
sokulmakla ibraz edilmiş (=muhrez)  
olur. 
İbraz lafzı, maddi veya ma'nev! bir şeyi 
kazanıp elde etmek anlamında da kul
lanılır. Ganimetierin ibrazı, zafer ibrazı 
gibi. (I.F.K.)(A.E.) 

�ı:; .. �1 (İHRAM) :  Lügatta, bir şeyi haram 
kılmak, yasak etmek anlamındadır. fıkıh 
ıstılahında; diğer zamanlarda helal olan 
bir kısım fiil ve davranışları, hac veya 
umre niyyetiyle kişinin kendisine belirli bir 
süre için haram kılması demektir. Bu 
sırada erkeklerin büründükleri; "rida ve  
izar" denilen iki parca örtüye de  halk 
arasında "ihram" denilmektedir. 
İhram, niyyet ve telbiye ile olur. (H.R. ) 
(A.E.) 

�� ,;;..::., ı j[,_';-�1 (AHVAL-İ ŞAHSSİYYE) :  
'Kişinin doğrudan şahsıyle ilgili hukuki 
haller anlamında bir terimdir 

Jı:;.';/1 (AHVAL): Allah' ın sıfatları ve ontoloji 
konularıyla ilgili olarak bazı kelam bilgin
lerinin oıiaya attığı teorinin adıdır. (İ.Ans. 
T.D.V.)(A .E.) 

J� �1 (AHLAK) : Lügatta; seciyye , tabla!, 
huy gibi anlamlara gelen "hulk" veya 
"huluk" kelimesinin çoğuludur. 
Istılahta; insanın iyi veya kötü olarak 
vasıflandırılmasına yol açan ma'nev! nite
likleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya 
koyduğu iradeli davranışlar bütünü; ve bu 
konularla ilgili ilim dalıdır. (İ.Ans.T.D.V.) 
(A.E.) 

cs>l (AHI): Arapçada; "kardeşim" demek-
, tir. Fütüvvet (=erlik, yiğitlik) yolunda, 

san 'at ve zanaat ehlinin her biri ,  
şeyhlerine; "Ahi" derlerdi. Bir şehirde, 
yahut bölgede bulunan ahilerin tabi ol
dukları şey he ise, şeyhlerin . şey hi an
lamına gelen; "Şeyh'üş-Şuyuh" ,  yahut 
türkçe; "Ahi baba" ve "Ahi türk" denir
di. (T.Dey.) (A.E.) 

�Ç.:1.�1 (İHTiYAR) : Lügatta; seçme, tercih 
'etme anlamındadır. Kel.fim ıstılahında; 
isterse yapma, istemezse yapınama ku-
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dretidir. Yapması da, yapmaması da ken
di isteğine bağlı oluştur. (M.Ak.) (A.E.) 

.ı.,_;lı U>t (İDARAT'ÜL-BERID): Posta ve ha-
- berfeşme teşkilatıdır . İranl ı lar ve 

Rumlarda İslam'dan önce vardı. İslam 
tarihinde, Berid idaresini ilk kuran, Ebfi 
Süfyan oğlu Muaviye 'dir. (İ . M .T.) 
(A.E.) 

�Ü}IG ��;��1 (EDEB VE ERKAN): Ed e b ;  
lügatta, herkes tarafından beğenilen söz 
ve davrapışlar, güzel ahlak demektir. 
Çoğulu: Adab gelir. Erkan ise, rükn'ün 
çağulu olup; direkler, dayanaklar, temell
er anlamına gelir. 
Tasavvur ıstılahında, Edeb ; tasavvuf yo
lunun yolcusu , her an; uyurken ,  
uyanıkken, kendisine kendisinden daha 
yakın olan Rabb' inin huzurunda bulun
duğunu hatırlaması, bütün hareketlerini, 
sözlerini edebe uygun olarak yapması ve 
söylemesidir. 
Erkan ise , yol törelerini bildirmektedir. 
Bu bakımdan her hususta ,  Tarikat 
erkanına da riayet etmesi gerikir. Böyle 
davranmıyanlar hakkında; "Edeb-erkan 
bilmez" sözü kullanılar. (T Dey. (A.E.) 

J'lS)'1 (İZLAK): Lügatta; hızlı ve kolay olmak 
�eya bir şeyin ucu anlamına gelen izlak, 
T ecvid istılahında, kendisinde bu sıfat 
bulunan harfleri telaffuz ederken, dilin 
çabuk olmasına denir. 

İzlak harfleri: � ::,... � lafızlarının top-
ladığı 6 Iiarftir. -

�) (ERBAIN) : Arapçada kırk, demektir. 
Tasavvuf ıstılahında: Esma �:oluyla 
süluku kabul eden tasavvuf yollarında 
şeyh ; derviş i, kırk gün, az yemek, az 
içmek, az uyumak, kendini ibadete ver
mek üzere riyazete sokar. Buna;  
"Erbaine sokmak", "Erbaine girmek" 
derler. Bu riyazetten çıkmaya da; 
"Erbainden çıkmak, çıkarmak" denir. 
(T.Dey.) (A.L) 

�� �1 (ERŞ): Fıkıh terimidir. El ve ayak gibi 
insanın cüzlerinden, ilzuvlarından birini 
yaralamanın veya sakatlamanın bedeli 
olup, insan öldürmenin daha aşağısı bir 
suç için ödenir. 

Diğer bir deyimle; bir uzvu yaralayan 
veya sakaılayan kimseden alınan bedel
dir. Ba'zan bir insanı öldürmekten dolayı 
ödenmesi gereken bedel ve tazminata 
da, Erş denir. Bu anlamdaki Eşr'e, diyet 
de denir. 
"Erş" lafzı, esasen "fesad" anlamındadır. 
sonra eşyadaki noksanlarda kullanılmıştır. 
Bu nedenle diyete, "Eşr"  dendiği gibi , 
ayıbı zahir olan bir malın bahasından indi
rilerı ve düşürülen mikdara da Erş adı ve
rilmiştir. Erş iki çeşittir: 
a) Erş-i mukadder: Uzuvlara muhsCıs 
olup, mikdan şer'an belli bulunan diyet
tir. 
b) Erş-i gayr-i mukadder: Uzuvlara aid, 
mikdan şer'an belli olmayan ve ehl-i 
vukufun (bilirkişinin) takdir ve ta'yinine 
bırakılan diyettir ki, buna "Hükumet-i 
adi" de denir. (Keşşaf) (A.E.) 

�ı :,L;....:.l (ESBAB- 1  İL İM) : L ü g a t  
bakımandan, ilmin sebebleri, demektir. 
Kelam ilminde, insanı ilme ulaştıran yol
lar, bilginin kaynaklan anlamındadır. 
Teftazani, Şerh'ui-Akaid adlı kitabında 
bu konuda şöyle diyor: "İnsanlar için il
min sebebleri üçtür: Havass-ı 
Sellme: Kusursuz duyu organları. 
Haber-ı Sadık: Doğru haber ve 
Akıl'dır. 
Feyz yoluyla kalbe bırakılan İlham'a 
gelince, Hakikat ehline göre, bir 
şeyin doğru olduğunun bilinmesine 
sebeb değildir. Yani şer'i delillerden 
sayılmaz ve herhangi bir ihtilafta 
delil olarak ileri sürülmez. "  (Ş.Akaid) 
(A.E.) 

j_,�l �Ç.,l (ESBAB-1 NÜZÜL): Nüzul sebe
bleri; ayetin veya ayetterin nazil olmasına 
veslle olan ve bunların nazil olmasıyla du
rumları açıklanan olaylardır. (A.E.) 

t��l(AHLAT): Hılt kelimesinin çoğuludur. 
Bir karışırndaki parçalar, karışık şeyler, 
sınıflar gibi anlamlara gelir. 
Tıb ilminde; eski hekimliğin insan bede
ninde varsaydığı elemanlara; Ahiat-ı Er
baa denir. Bunlar: Kan, balgam, sev
da, safra'dır. Ahiat-ı faside; dört 
ahialtan bazılannda olan bozukluktur. 
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Ahiat-ı mahmôde; bunların normal 
oluşudur. (O.T.S.) (A.E.) 

J�}1 (İSTİ'NAF): Üç türlüdür: 

Birincisi: Mutlak olarak hükmün sebebi 
sorulur ve ardından cevab verilir. 
İkincisi: Bu hükmün özel sebebi sorulur 
ve cevabı verilir. 
Üçüncüsü: Ya da bunun dışında bir şey 
sorulur ve cevabı verilir. 
Bir görüşe göre ,İsti 'n af; mukadder bir 
soruya verilen cevabdır. · 

Diğer bir görüşe göre, isti'naf; sözü, 
soru etrafında dolaşan sözden kesmektir. 
Yine bir görüşe göre, İsti'naf, yeniden 
söze başlamaktır. (A.E.) 

:U)'1 (İSTİ 'LA) : Lügatta, yükselmE , de
�.iktir. Tecvid ıstılahında ise; isti'la 
harflerini telaffuz ederken dilin, kökü ile 
birlikte üst damağa yükselmesine denir. 
Harfleri yedi olup: 

Ji.j � ..,a> lafızlarının içerdiği harf
lerdir. (O.K.) (A.E.) 

i:lll::.�1 (İSTİFALE): Lügatta, aşağı olmak, 
�!Çalmak, demektir. Tecvid istılahında 
ise; istifale harflerini telaffuz ederken di
lin yukarı yükselmeyip , ağzın dibinde kal
masına denir. İstifale harfleri, isti 'la har
flerinin dışında kalan harflerdir. (O.K.) 
(A.E.) 

0c:.;,_,:, �1 (İSTİHSA.N): Lügatta; güzel ol
m�k anlamına gelen; "hüsn" kökünden 
gelmekte olan "istihsan"; bir şeyi iyi ve 
güzel görmek, tercih etmek, demektir. 
Fıkıh ıstılahında; kıyas gibi benzerlik 
esasından hareket ederek değil, kamu 
yararına ve adalet esasına göre, şahsi 
takdire dayanarak hüküm vermektir. 
Bir fıkıh . te�imi olarak istihsanı şöyle ta'rlf 
edebiliriz: "Istihsan; bir olayın şer'i bir 
delil icabı olan hükmünden, yine 
şer'i bir delil icabı olan başka bir 
hükme dönmektir." 
Kısacası İstihsan; şer'an mu'teber olan 
tercihi gerektiren bir sebebe dayanarak 
bir delili, buna aykm düşen başka bir 

delilden üstün tutmaktır. (A.E.) 

i���1 (İSTİHARE): Lügatta, hayır dileme, 
;nl�mındadır. Herhangi bir işi yapıp yap
mamakta tereddüd eden kişi, istihare ya
parak bir karar verir. İstibare 'nin çok 
çeşitli şekilleri vardır. E hi-i Sünnet' e 
göre, istihare ancak şöyle olur: 
Abdest alınıp sağ yana yatılır; görülen 
rü'yadan o işin hayır, yahut şer olduğuna 
hükmedilerek ona göre hareket edilir. 
Buna, "rü'ya yoluyla istihare" denir. 
İmamiyye'ye ve bazı tarikat ehline 
göre, Istihareler şöyle de olur: 
Herhangi bir işi yapıp yapmamakta te
reddüd eden kişi, Allah 'a yönelir, Kur'an'ı 
açar, ilk ayetin anlamından o işin hayır, 
yahut şer olduğunu, başlaması, yahut 
bırakması gerektiğini istidlal eder. Ona 
göre Allah'a dayanıp o işe girişir, yahut 
da o işten vaz geçer; buna istihare de
nir. 
Üç parça kağıda arapça; "ya p " ,  üç 
parçaya da; "yapma" yazılır. Seccadenin 
altına konup karıştırılır. İki re k' at nafile 
namazdan sonra kağıtlar, bakılınadan bi
rer birer alınır. Üçü de, "yap " gelirse 
hayırdır. "Yapma" gelirse, şer'dir. İkisi; 
"yap" ,  biri;"yapma" gelirse , hayra yakın 
sayılır. Ona göre hareket edilir. (T Dey.) 
(A.E.) 

i:llk:..�1 (İSTiTALE) :  Lügatta, uzama, de
�.iktir. Tecvid istilahında; istitale harfi 
olan .J7 =dad harfini telaffuz ederken, dil 
kenarının üst azı dişlerden, Ulm 'ın mah
recine kadar uzamasma denir. İstitale 
harfi, yalnız, "dad" harfidir. (O.K.) (A.E.) 

���1 (İSTİLAM): Selamlamak, demektir. 
'Fikıh ıstılahında, gerek tavafa başlarken, 
gerekse tava.f sırasında Hacer-i Esved 
onune ge l ind ikçe ona  yüzünü 
döndürerek, namaza durur g ib i  e l  
kaldırıp, tekbir ve tehlil ile el , yani avuç 
içi sürmek, sonra iki avuç içini öpmek, bu 
mümkün olmadığı takdirde, uzaktan el 
sürme ve koyma işareti yapmaktır. Tavaf 
namazından sonra da Hacer-i Esved is
tilam edilir. (A.E.) 

ur. [,..Jı ')d (ESNAD'UL-KIRAAT): Lügat 
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bakımından; kıraatların senetleri de
mektir. 
imam Suyfiti, İbn'ül- Cezeri 'den, 
kıraatların senetleri yönünden, altı çeşit 
olduğunu nakletmiştir: 
1- Mütevatir: Mütevatir kıraatlar, yalan 
üzerine ittifak etmeleri aklen mümkün ol
mayan bir kalabalığın , diğer bir kala
balıktan rivayet ettikleri kıraatiardır. 
Kıraatlar içerisinde en üstün olan budur. 
2- Meşhur:  Meşhur kıraatlar, zabt ve 
adalet sahibi kimselerin rivayet etmesiyle 
senedi sahih, arab gramerine ve Osm1ıni 
Mushaflara uygun olan kıraatlardır. Bu 
çeşit kıraatlar; kıraat imamları katında 
meşhur olmuş ve onlar tarafından yanlış 
veya şaz sayılmamışlardır. Şu kadar var 
ki ,  bu kıraatlar ,  tevatür derecesine 
yükselmemişlerdir. Bu iki çeşit kıraat ok
unur; onlara inanmak vacib, onlardan he
rhangi birisini inkar etmek diiz değildir. 
3- Ahad :  Ahad kıraatlar, senedi sahih 
olup , ya Osmani Mushaf'a veya arab 
gramerine uymayan veya zikredilen 
şöhrete ulaşamayan kıraatlardır. Bu 
kıraatlar okunamaz ve bunlara inanmak 
da vacib değildir. 
4- Şaz: Şaz kıraatlar, senedi sahih olmay
an kıraatlardır. 
5- Mevdil' :  MevdQ' kıraatlar, asılsız . ola
rak, bir kimseye nisbet edilen kıraatlardır. 
6- Mü d r  e c :  Müdrec kıraatlar, şekli 
bıkımından hadisin çeşitlerinden e 1 -
müdrec'e benzer. 
Bu müdrec kıraatlarda, tefsir bakımından 
ziyade yapılmıştır. (A.E.) 

� 1 ; C'il (ESMA-İ HÜSNA) : L ü g a t  
bakımından; e n  güzel isimler, demektir. 
Terim olarak, Allah Teala hakkında, sıfat 
sıygasıyla varid olan; Hayy, Alim, Raz
zak . . gibi kelimelere verilen özel addır. 
Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'yı çeşitli ad
larla anar. Hz. Muhammed (s .av) de , 
Allah'ın bazı adlarından söz etmiştir. 
Buhari ve Müslim'in Sahih'lerinde Ebü 
Hüreyre'den nakledilen hadiste zikredil
diği gibi, Resülullah (s .a.v. )  şöyle buyur
muştur: 
"AIIah'ın doksan dokuz (sıfattan) ismi 

vardır. Yüzden bir eksiktir. Kim on
lan sayarsa cennete girer. O, tektir, 
teki sever. " Bunu, Tirmizi de rivayet 
etmiş ve "0,  tektir, teki sever ."  ka viin
den sonra, Allah 'ın 99 ismini " Esrna-i 
Hüsna"yı nakletmiştir. (Bk. İbn-i Kesir, 
c .6 . -s . 1 33) 
"Allah" O'nun özel adı olup, diğer bütün 
adları kendinde toplamıştır. 
Bazı islam bilginleri, Allah için kul
lanılacak adların mutlaka Kur'an'da veya 
hadislerde anılmış olması gerektiğini sa
vunmuşlardır. Kimisi de;  Allah 'ın 
yüceliğine ve niteliklerine yaraşır bir an
lam içermesi şartıyla her adın kul
lanılabileceğini öne sürmüşlerdir. 
Mutasavvıflara göre; adların kaynağı 
sıfatlardır. Allah'ın zatı, sıfatlarıyla, sıfatları 
da adlarıyla açığa çıkar. Adlar sıfatların , 
sıfatlar da zatın dışavurma biçimidir. Bu 
yoruma göre evren, Allah'ın adlarının te
cellisinden başka bir şey değildir. Bu ne
denle Allah 'ın adlarının ve bu adları an
manın (zikretmenin) tasavvufta özel bir 
önemi vardır. Tarikatların çoğu, Allah 'ın 
adlarını anmayı, Allah'a ulaşmanın başlıca 
yolu saymıştır. (Ana B.) (A.E. )  

c�)'l (İSTISLAH): Lügatta, barışmak, 
sulh olmak anlamındadır F ı k ı h  
istılahında; Masalih-i mürsele delilini be
nimseyip kullanmaktır. 
Mesaiib-i Mürsele: Hakkında müsbet 
veya menfi bir nass bulunmayan; masla
hatlar, kamu yararları veya kişisel çıkarlar 
doğrultusunda hüküm vermektir. 
)\lesalih-i Mürsele veya istıslah , 
Islam'ın amaçlarına uygun olan, hakkında 
mu'teber veya ilga edilmiş özel bir delil 
bulunmayan maslahatlardır. Eğer masla
hatları gösteren bir delil bulunursa, bu 
gibi masiahatlar kıyas 'ın kapsamına girer; 
ilga gdildiklerine dair bir tanık bulunursa , 
onlar da batı! olup kabul edilmeleri 
İslam'ın amaçlarına aykırı düşer. 
Masiahat ise; iyilik yolu, yarar, menfaat, 
iş gibi  anlamlara gel ir .  Çoğulu : 
Mesalih'dir. (F.Usülü) (A.E.) 

���1 (ISAR): Kısmet ve kur 'a usulüdür ki , 
Cahiliyyet arabları yolculuk veya savaşta 
genel bir işe başlayacak olsalar, Ezlam 
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adıyla bilinen kur'a ve kısmet okiarının bi
rine (Emr) ve diğerine (Nehy) yazıp bir 
zarf içine koyarlar ve ellerini sokup ras
gele birini çıkarırlardı. Çıkan Emr ise ya
parlar, Nehy ise ondan vazgeçerlerdi. Bu 
işe bakma hakkı, Beni Cumh 'a verilmişti. 
(I. M.T.) (A.E. )  

ı-,��� (İSTİAZE): Lügatta, sığınma, an-o.. � . 

ı::ınıına gelir .  l s t i a z e , kovulmuş 
şeytandan Allah'a sığınmaktır. Yüce Al
lah, Nahl suresinin,  9 8 .  ayetinde 
i st i aze 'yi emrediyor. Rivayete göre, 
Resululah (s.a.  v.) : "Euzü billahi min' eş
Şeytan' ir-Ra cim" Yani "Kovulmuş 
olan Şeytan ' dan Allah ' a sığınırım . "  
Iafzıyla istiaze ederdi. (O.K.) (A.E.) 

; G..::., �1 (İSTİMNA) masturbation: El ile meni 
getirmek, azildeki şartlarla caizdir. (Bk. 
Azi maddesi) Zevk için olursa haramdır. 
Sükunet bulmak için caiz, zina tehlikesi 
olursa vacib olur. Zinaya zorlayan bir se
beb olmadıkça elle meni getirmek= is
timna haramdır. (A.E.) 

:._,��� (İSTİSHAB): Lügatta, birlikte bu. 
!un'm�. sahib çıkma, arkadaş olma anlam
larındadır. Fıkıh ıstılahında; Mazide sabit 
bir hükmün ,  bunu değiştiren bir delil bu
lununcaya kadar devam etmesidir. 
Diğer bir deyimle; istishab; mazide sabit 
olan bir şeyin- değiştiği bilinmedikçe
halen de sabit, baki olduğuna kail olmak
tan ibarettir. Mesela: On yıl önce hayatta 
olduğunu bildiğimiz bir kimsenin ölümü 
hakkında bir bilgi bulunmayınca, bugün 
de hayatta olduğuna kail olunur ki, bu is
tishab meselesidir .  (F. Usulü-I .F .K . )  
(A.E.) 

jLG�1 (İŞKAL) Müşkil: Bir lafzın kendisinden 
n� kasdedildiği, düşünmeden bilinemiye
cek derecede ma'naca kapalı olmasıdır. 
Bu kapalılık, ya ma'nasındaki incelikten, 
derinlikten veya kendisindeki bir istiare-i 
bedliye ' den ileri gelir. Böyle lafızlara, 
"Müşkil" denir. 

Bir başka ifadeyle işkal; bilinen bir lafzı 
kapalı kılma, bir lafzın ma'nasının,  
aniaşılamayacak derecede kapalı ol
masıdır. (A.E.) 
Mesela; gusülde temizlenmemiz emredil-

miştir. Bu temizlenme ağızın ıçme de 
şamil midir? Düşünme sonucu anlaşılıyor 
ki bunda işkal vardır. (A.E.) 

�_.;:.�1 (EŞ'ARİYYE) : Ehl-i Sünnet'in büyük 
akaid mezhebierinden biridir. E b u '  1 -
Hasan el  Eş 'ari'ye mensub olanlar, de
mektir. 
E ş ' a r i ,  A k a i d  m e s e l e l e r i n d e  
Mu' tezile 'den ayrılarak Selef'e yak
laşmış, fakat bu sahada "kelam" metodu
nu benimsemiştir. Mu'tezileyi başarılı bir 
şekilde eleştirerek Ehl-i Sünnet ilm-i 
kelamının kurucularından olmuştur 
(M.Ak.) (A.E.) 

i:__;:,:_;,�ı (EŞREFİYYE) :  İslam dünyasında 
basılan' altın sikkelerin ortak adıdır. 3,5 
gram ağırlığındadır. · 

Mısır'da, Çerkez Memluklarından Sultan 
Barsbay tahta çıkınca, Melik el-Eşref 
unvanını almış ve "Eşrefi Altını" diye 
anılan altınları bastırmıştır. Daha sonra 
Mısır tahtına çıkan bazı sultanlar da bu 
adla sikke bastırmışlardır. 
Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı fethe
dince_1J51  7) orada, adına, "Sultan"  
unvanını taşıyan altın sikke kestirmiş ve 
İstanbul'a dönüşünde de beraberinde çok 
miktarda getirmiştir. Bundan sonra, Os
manlı altınları; Eşrefi veya "Şerif'i"adıyla 
anılmaya başlamıştır. (A.E.) 

JG)'l (EŞNAK): borçları ve nakdi cezaları 
takdir ve ta'dil konularına bakmak için ku
rulmuş bu me'muriyyet, İslam'dan önce 
Beni temiy'ye tahsis olunmuştur 
(İ.M.T.)  (A.E.) 

�1 �k.! (İSABET'UL-AYN) Nazar: G ö z  
- değme;i, nazar değmesi, demektir . Göz 

deymesi, nefsi ve ruhi olan te'sirler gibi
dir. Göz değmesi, bir kimsenin gözüyle 
her hangi bir insanı veyahut bir durumu 
gördüğünde son derece beğenip, son 
derece güzel bularak o nesneye bak
basının bir sonucu olarak, o nesne ve o 
varlıklara bu şekilde bakan kimsenin nefsi
nin, yani ruhunun te'sir etmiş olmasından 
ibarettir. istidat sahibi olan kimsenin 
gözüyle, bu suretle son derece güzel bu
larak, imrenerek bakmasından kıskançlık 
doğar. Bu kıskançlık o güzelliği o 
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va rl ıktan çek ip  a lmak isternek 
olduğundan bu , o varlığın hal ve duru
munun bozulmasına te'sfr eder. Böylece 
göz değmesi tabii ve yaradılıştan gelme 
bir özelliktir. 
Bundan dolayı bilginler; s ihir ve 
k e d i m e t  i le adam öldüren kimse 
öldürülür ise de, gözünün değmesiyle bir 
kimsenin ölümüne sebeb olan kişi 
öldürülmez, derler. Bunun sebebi, göz 
değmesi halinin, göz sahibinin ihtiyar ve 
arzusuna bağlı olmadan, bu özelliğin ya
radılıştan gelme bir hal olup, değmenin 
zorla ondan sadır olmasıdır. (Mukaddime) 
(A.E.) 

(_'/ı ı j_;.,1 (USÜL-İ TA'BİYE): Savaşta saf 
- teşkilatından ibarettir. Arablar, Cahiliyye 

devrinde savaşta hiç bir düzene uymaz
lardı. Savaşta ( Kerr-u ferr=hücüm ve 
firar) ile ta'rlf edilen usulde hareket eder
lerdi . Bilahare İslamiyet gelince, ayet ve 
hadisler ile, savaşın düzenli saf şeklinde 
yapılmasını emretmiştir. (İ .M .T.) (AE.) 

.J>I)JI  �G-:,1 (ASHAB-1 ZEVAHİR): nasların 
" zahirierine uyup , Akaidden başka Fıkıhta 

bile akla, te'vile ve kıyasa itibar etmeyi 
doğru bulmayan al imlerdir Bunlar 
Davud-i Zahiri 'ye nispet olunurlar : 
(M.Ak) (AE.) 

c�)'1 ( ISTILAH) :  Lügatta, ittifak an
Ia� ındadır. İlim dilinde; Belli bir toplu
luğun, bir meslek erbabının, bir lafzı 
lügavi anlamından çıkararak başka bir an� 
larnda oy birliği ile kullanmalarıdır. (AE.) 

�1 �G....:,1 (ASHAB-1 KEHF) : B i r  
mağarada yıllarca uyuduktan sonra tekrar 
uyandıkları , Kur'an-ı Kerim'de haber ve
rilen arkadaş grubudur. 
Putperest bir hükümdarın cezalandırma
sından korkup kaçarak bir mağaraya sak
lanan ve orada Allah tarafından yıllarca 
uyutulduktan sonra uyandırılan ilk 
hırıstiyanlardan küçük -bir gruptur. (İ.Ans. 
T .D.V.) (AE.)  

��ı,tı ��ı (ASHAB- 1  AHRUF ) :  
Hadislerin, Hz.  Peygamber'den duyul
duğu lafızlarla rivayet edilmesini zarGri 
gören ll!Uhaddisler için kullanılan bir te
rimdir. (I.Ans. T.D.V.) (A.E.) 

��ı �G...:,l (ASHAB-1 EYKE): Ku r ' a n-ı  
Kerim'de Hz.  Şuayb'ın peygamber ola
rak gönderildiği bildirilen ve Ashab-ı 
Me dyen olarak da anılan kavimdir·. 
(l.Ans. T.D.V.)  (A.E.)  

._,.) �G..:,1 (ASHAB-1 RESS) :  Kur ' a n - ı  
Kerim'de, helak edildikleri bildirilen eski 
bir kavimdir. (İ. Ans. T.D.V.)  (A.E.) 

_C'�I �ı;.:.,1 (ASHAB-1 TAHRic): Mezheb 
imamlarının metod ve görüşlerine bağlı 
kalarak yeni. olaylara çözüm getiren fıkıh 
alimleridir. (l.Ans. T.D.V.) (A.E. )  

j __ ',': ı ı  �ı;.:.,1 (ASHAB-1 TEMYIZ): Bağlı bu
, , lundukları mezhebdeki farklı görüşler 

arasında tercih yapamamakla birlikte bu 
görüşlerden kuvvetli ve zayıf olanları 
ayırt edebilecek durumda bulunan fıkıh 
alimleridir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)  

e:f.lı �ı;.:.,j (ASHAB-1 TERciH): Mezheb 
imam ve müctehidlerinin ortaya koyduk
lar ı  görüşlerin dayandığı del i l ler i  
değerlendirerek aynı konudaki farklı 
görüşler arasında tercih yapabilme 
gücüne sahib fıkıh alimleridir. (İ . Ans. 
T.D.V.) (A .E.) 

UHDÜD) :  
İs lamiyet ' ten önceki  b i r  devirde 
mü 'minleri dinlerinden döndürmek için 
ateş dolu hendeklerde yakarak işkence 
eden kimseler hakkında , Kur 'an- ı  
Kerim'de kullanılan bir  ta'birdir. 

._;)�ı ��1 (ASHAB-1 ÜLÜF): 2 0 0 0 'den 
fazla hadis rivaye� eden sahabiler için kul
lanılan terimdir. (l.Ans. T.D.V.)  (A.E.) 

,_;.:,Jı �ı;.:.,1 (ASHAB-1 VUCÜH): Şafiiler' in 
' müctehidlerle ilgili sınıflandırmalarına 

göre, mezheb ımamının usul ve 
kaid�lerine bağlı kalarak ictihadda bulu
nan fıkıh alimleridir. (İ. Ans. T.D.V.) 

).:,�1 (ASGAR): Kıyasla, kapsamı daha 
küçük olan ve sonucun öznesini oluşturan 
küçük terimi ifade etmek üzere klasik 
mantıkta kullanılan bir ıstılahtır. (İ. Ans. 
T.D.V.) (A.E. )  
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[_Ll'l (ASLAH): Lügatta, en uygun, en ya
rayışlı ·anlamındadır. Kelam terimi ola
rak anlamı: Kullara ait bir fiili yaratırken 
veya dine dair bir hüküm emrederken 
Allah Teala'yı, kendisine veya mahlukat� 
raci bir maslahatın, bir menfaatın, bu fiile 
veya emre icbar ve ilzam etmesidir 
(M.Ak.) (A.E.) 
Mu'tezileye göre ; kul için aslah, yani 
·en uygun veya en yararlı alanı yapmak 
Allah'a vacibdir. 
Ehl-i sünnet ise; b�o.�, Allah'a vacib 
değildir. Kul için aslah olan bir şeyi Allah 
terkedebilir, demişlerdir. (İsl . İ .ve .Fe! . ) 
(A.E.) 

::.,c.:,�1 (ISMAT) :  Lügatta, menetme an
lamına gelir. Tecvid ilminde ise; Ismat 
harflerinin telaffuzundaki zorluk nede
niyle, dört, beş altı harfli kelimelerde bu 
harflerin yanyana gelmelerine engel 
olunmuştur. Bundan dolayı, aslı arabça 
olan çok harfli kelimelerde, yalnız Ismat 
harflerinden meydana gelmiş olanlarina 
rastlanmaz. (O.K.) (A.E.) 

�ıp:;,':i1 (IZTIRAR): Lügatta · mecbur olma 
' ' ' 

-anlamındadır. Kelam ıstılahında; dile-
diğini yapma, dilernediğini yapınama ku
dretine sahip olmayıştır. Yapması da yap
maması d'! kendi isteğine bağlı 
olmamaktır. Irade ve ihtiyar'ın zıddıdır. 
(M.Ak.) (A.E.) 

jÇl.'f1 (ltbak: Lügatta, yapışmak, uyuşmak, 
ulaşmak anlamlarına gelir. Tecvhid 
ıstılahında; dil kökünün ve ortasının 
yukarı damağa yükselmesiyle birlikte : 
damağın dil ortası üzerine intibak etmesi
dir. (O.K.) (A.E.) 

Ab�l (AZHAR): En açık, en sahih olan. 

��1 (A'CEM) Acem : Arab olmayan insan 
sınıfına denir. Türk, Hind, İranlı, ROm 
v.b. gibi. 
f\rablar, arab olmayanlara , özellikle 
lranlılar'a acem derler. 
Kökünde; "Kapalılık, mübhemlik, 
anlaşılmazlık", anlamı bulunan "a 'cem" 
kelimesi; "fasih konuşamayan, maksat 
ve meramını ifadede. güçlük çeken; 

arab olmayan kimse" gibi anlamlara 
gelmekte olup bu son ma'nada "acem" 
ile eş anlamlıdır. 
Ayrıca dilsize, saçılıp dağılmamış halde 
bulunan ve bu sebeble ses ve görültüsü 
duyulmayan deniz dalgasına da "a'cem" 
denir. 
"A' cemi" de a 'cem'in nisbet hali olup 
kendi kendine n isbeti bakımından 
mübalağa ifade eder. 
Ayrıca açık ve anlaşılır olmayan kitab, 
yazı ve dil için de kullanılan a'cemi keli
mesi, Kur'an-ı Kerim'de "Arapça bilm
eyen, yabancı ; arapçadan başka dil" 
gibi anlamlarda geçmektedir .  (İ .Ans .  
T.D.V.) (A.E.) 

���1 (A'RAB): Aslında "arab" kelimesinin 
çoğuludur. Türk, Rum, Hind v.s . gibi ya
bancılarla ilgisi olmayan arab ırkına 
mensQb kimseler demektir . Çoğul 
halindeki bu kelime sonraları "Bedevi" 
yani çölde yaşayan arab anlamında 
" A '  r a  b i" şekl inde kul l an ı lmaya 
başlanmıştır. (KamOs) (A.E.) 

���_'11 (İ 'RAB) :  Arabçada, arnilin icabına 
göre, cümledeki mu'reb kelimelerin son
larının değişmesine denir. 
Eğer i ' rab lafızda görünürse ona, lafzi 
i 'rab , adı verilir. Eğer lafııda görülmeyip 
lafzın sonunda takdir edilirse, ona, takdiri 
i ' rab adı verilir. Eğer, hem lafııda 
görülmez ve hem de lafzın sonunda 
takdir edilmezse , buna da, mahalli i'rab 
denir. (Avamil) (A.E.) 

��1 (A'NE): Atların dizginleri, demektir ki, 
Cahiliyet devrinde bu görevi alan kişi, 
Kureyş 'in atiarına nezaret eder ve savaş 
sırasında idarelerine bakard ı .  (İ .M .T. )  
(A .E.) 

�:_.:;.ı ı JW�1 (EF'AL-i ŞER'İYYE): Varhkları 
birer şer'i hükme bağlı bulunan ve şer'i 
şartlar dairesinde birer şer'! fiil olan 
şeylerdir. Misal: Namaz, Oruç, Bey', 
lcare, Hibe fiileri gibi. (I . F.K.) (A.E.) 

4.-Jı JW�l (EF'AL-İ HİSSİYYE): Varlıkları 
' içln yalnız his ve müşahede yeterli olan 
fiillerdir. Hırsızlık etme, öldürme, zina 
etme gibi ki, bunların tahakkuku için 
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şeriattan bir takım kaideler alınmasına ih
tiyac yoktur (İ .F.K.) (A.E. )  

JC.\t1 ( A ' M A L ) :  A m e l  ke l i m e s i n i n  
çoğuludur. Fıkıh terimi olarak; iki veya 
daha çok kimsenin belli bir işi yapmak 
üzere kurdukları iş gücü ortaklığı an
lamında kullanılır. Bu ortaklık türü ayrıca: 
Tekabbül, Muhterife, Sanai' ve 
Ebdan adlarıyla da anılır. (İ.Ans. T.D.V.) 
(A.E . )  

� 1  JW1 (EF 'AL-İ MÜKELLEFIN): 
Mükellef insanların yaptıkları işlerdir ki : 
Farz, vacib, Sünnet, Müstehab, 
Helal, Mubah, Mekruh, Haram, 
Sahih, Fasid, Batıl gibi kısırnlara ayrılır. 
(B. İ . İl . )  (A.E. )  

._,..;G':/1 (AFAKI): İslam düşüncesi ve fıkıh alan-
- larında farklı anlamlarda kullanılan bir te

rimdir 
Afakl; Türk-İslam düşüncesi tarihinde 
objektif=nesnel karşılığında kullanılan; 
kelam, felsefe ve psikoloji terimidir. 
Fıkıhta; Mekke'nin çevresindeki Mikat 
sınırlan dışında oturan kimseler anlamında 
kullanılır. Bunlar, Mekke'ye giderken 
Mikat sınırını ihramsız geçemezler.  
(İ .Ans.T.D.V.) (A .E.) 

�\'1 (EFLAKİYYE) : Allah'ı inkar edip , 
kainatın yaratılış ve idare edilişini, kadim 
kabul ettikleri yedi yıldıza bağlayanlardır. 
Bu yedi felek: Zühal, Müşteri, Merih, 
Zühre, Utarid, Güneş, Ay 'dır. (E.Ak.) 
(A.E.) 

iJljf'1 (İKALE) :  Lügatta, ref' ve ıskat an
famındadır. Fıkıh ıstılahında; özel bir 
akiddir ki; "ikale ettim, kabUl eyledim" 
gibi icab ve kabul ile yapılır. Bununla satış 
ve icare gibi her hangi bir akid bozulur. 
(I.F.K.) (A.E. )  
Mecelle'nin 190. maddesinde: "Ak d  
yapan kişiler, ak d '  den sonra 
rızalarıyla satışı ikale edebilir (yani 
satışı kaldırabili ri er, bozabilirler)" ve 191 .  
Maddede: "Satış gibi, (ikale) dahi icab 
ve kabUl ile olur." denmektedir. (A.E.) 

�lj\'1 (EKANIM): Asıl ve esas anlamına ge
. !en "Uknum " kelimesinin çoğul udur. 

Hırıstiyanlıkta Allah kavramın1n oluştuğu 
üç sıfat: Allah (=baba) Zat, lsa (=oğul) 
ilim, Meryem (=zevce) Hayat 'tır. Za· 
manımızdaki yaygın inanca göre; üçüncü 
uknum: Ruh'ui-Kudüs'tür. 
Buna; "Ekanim-ı Selase" veya "Teslis" 
inancı da denir. (M.Ak.) (A.E.) 

� l)f'1 (İKRAR): inancını söylemek, inanmak, 
�nlamlanna gelir. İnkar'ın zıddıdır. 
Tas avvuft a ;  erenler yoluna girm
eye " ikrar vermek" denir. "İkrarım 
hakkı için" sözü, hal ehlince en büyük 
yemindir. (T.Dey. )  (A.E.) 

�1)"?'1 (İLZAM): Hakimin bir hususa hükm et
'mesidir M ü d d e a - a leyh ' in ikrarı 
üzerine, aleyhine verilen hükme, "İizam" 
denmesi İslam fıkhında yaygındır ki, bu
nunla müddeaaleyh, malıkurnun aleyh 
olmuş olur. (LF.K.) (A.E.) 

.s;JJiJ:.lJ1 (ELFAZ'UL·FETVA) Fetva /afızları: 
Mu'teber fıkıh kitabiarından anlaşıldığına 
göre , Fukaha tarafından fetva verme 
alameti olarak, aşağıda zikrettiğimiz 
lafızlar kullanılar: 
Ve bihl yüfta: Bununla fetva verilir. 
Ve aleyh ' i l-fetva :  Fetva bunun 
üzerinedir. 
Ve bihi ne'huzü: Fetva olarak bunu 
alırız. 
Ve aleyhi'l-i'timadü: Fetvaca i 't imad 
bunun üzerinedir. 
Ve aleyhi amel'ül-yevm: Bugün amel 
bunun üzerinedir. 
Ve aleyhi amel'üi-Ümmeti: Ümmetin 
arneli bunun üzerinedir. 
Ve hüve's-sahihu: Sahlh olan budur. 
Ve huve'I-esahhu: Esah olan budur. 
Azharu: En zahir rivayet budur. 
Eşbehu :  En uygun, yakın rivayet. 
Evcehi.ı: İtibara en uygun olan. 
Muhtar: Tercih edilir. 
Ve bihi cera' l-orfü : Örf bununla 
caridir. 
Hüve'l-mütearef: Bilinen ve meşhur 
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olan budur. 
Ve bihi ehaze ulemaüna: Alimlerimiz 
bunu almıştır 
Fetva verme lafızlarının alarnetinin bazısı 
diğerlerinden daha kuvvetli olduğundan; 
bir mes'elede daha kuvvetli alametle 
ünvanianan sözün , diğer sözlere üstün 
tutulması gerekir. 
Mesela: Kendisi ile fetva verilen; sahih, 
esah, eşbeh, evceh, ahvat, azhar, 
muhtar ve benzeri lafızlardan; "Ve bihi 
yüfta" lafzı, "Ve aleyh'il-fetva" dan; 
"esah" lafzı, "sahih" den; "ahvat" deyi
mi " ihtiyat" gibi kelimelerden ve ben
zerleri de sırasıyla birbirlerinden daha 
sağlam ve kuvvetli olurlar. (A.E.) 

�C.'j1 (İMAM): Lügatta; önder, başkan, gibi 
'anlamlara gelen bu kelimenin, islam! ilim
lerde pek çok anlamları vardır: 
İlın-i Kelam ve Fıkh terimi olarak, en 
genel anlamda İmam: En büyük din ve 
devlet başkanı olup d!ni hükümleri uygu
layan , Resiilullah (s.a .v ) ' in Halifesine 
denir İlk Hallfeler ;  din ve devlet 
başkanlığı, camide imaın-hat!blik, orduya 
komutanlık ve mahkemede hakimlik gibi 
görevler  yaparlard ı .  sonradan bu 
görevlerin bir kısmı ayrı ayrı şahıslara ve
rilmiştir. 
İmam'ın daha başka anlamları da 
vardır. Mesela; bir mezhebde, kendisine 
uyulan kimseye de İmam denir. İ m am 
A'zam ve İmam Muhammed gibi. 
Bir ilim veya fende sözü senet tutulacak 
kimseye de İmam , denir: İmam Gazali 
ve İmam Buhari gibi. 
Bu terim, kurra ve müfessirler için de 
kullanılır. Hatta sahabe'nin, Hz. Osman 'ın 
emri ile istinsah edip , çoğalttıkları ilk 
yedi Mushaf'n her birine de İmam adı 
verilmiştir 
Fıkıhta İmam: İctihadı ile amel edilen, 
büyük müctehid zattır. 
İmam ta 'biri, mutlak olarak söylenince; 
fıkıhta Ebu Hanife, tefsirde ve kelamda 
Fahruddin Razi, nahivde Sibeveyh kas
dedilir. 
Bunlardan başka: 
Dört imam (=eimme-i erbaa) denince: 

Ebu Hanife, Şafii, Malik ve Ahmed 
İbn Hanbel, kasdedilir. 
Üç imam (=eimme-i selase) denince: 
Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve M u 
hammed İbn Hasan, kasdedilir. Hasan, 
mutlak olarak söylenince: fıkıhta Hasan 
İbn Ziyad, tefsirde ise Hasan Basri kas
dedilir. Usulde üç imam: Ebu Zeyd 
Debbusi, Fahr'ui-İslam Pezdevi, 
Şems'ül-Eimme Serahsi'dir. 
İmameyn : Ebu Yusuf ile İmam Mu
hammed 'dir. Bu iki zata "Sahibeyn" de 
denir. 
Ebu Hanife ile İmam Muhammed 'e 
"Tarafeyn" denir. 
Şeyhayn : Fıkıhta Ebu Hanife ile Ebu 
Yusuf,· usulde Pezdevi ile Serahsi, 
hacliste Buhari ile Müsllm , tarihte Hz. 
Ebu Bekir ile Hz. Ömer'dir. 
İmam' ui-Harameyn : Şafii, Ebu'I
Meali Abdulmelik ile hanefilerden 
Ebu'I-Muzaffer Yusuf ibn İbrahim ei
Cürcani' dir. (A.E.) 

:C.':i1 (EMED) :  Emed ile ebed ,  birbirine 
yakın lafızlardır. Fakat "Eb ed" ,  belirli bir 
sınırı bulunma�•an ve sınırianmayari za
man süresinden ibarettir. 
"Emed"  ise , belirli bir sınırı bulunan 
süreden ibarettir. Mutlak olabileceği gibi, 
münhasır da olabilir. 
Zaman ile emed arasında fark vardır: 
Emed; son bakımından söylenir; Zaman 
ise geneldir; hem başlangıç, hem de son 
bakımından söylenir (Müfredat) (A.E. )  

�':;1 (EMIR): Bir kavmin, bir yerin reisi, 
' başkanı anlamında kullanılmış bir deyim

dir. 
Karofis 'da deniliyar ki: Emir; Kebir vez
ninde, bir kavme emir veren ve hükmü 
geçen kişiye denir ki ıstılahımızda Bey 
tabir olunur. 
Emir. eski İslam devletlerinde kumandan 
yerin� de kullanılmıştır. Emir'ul- Ceyş= 
Ordu komutanı, o kabildendir. 
Daha sonraları; Emir-i Mekke, Emir-i 
Ahur, Emir'ui-Hacc, Emir'ui-Umera 
gibi tabirler de kullanılmıştır. (A.E.) 
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�·ı �1 (EMİR'UL-HACC) Hacc Emiri, Mev
si� Emiri: Hacc içip Mekke'ye giden 
kafilelerin reisi hakkında kullanılan bir de
yimdir. 
islamiyette bu işe ilk memur edilen Hz. 
Ebu Bekir'dir. Emir'ui-Hacc olanların; 
kervanları hacca güvenlik altında getirip 
gö türmelerinden ve; hac süresince, 
Me kk e 'de düzeni sağlamaktan başka, 
Mekke 'de, Arafat'ta ve diğer mübarek 
makamlarda yapılacak Menasiki=hacc 
ibadetlerini yönetmek gibi görevleri de 
vardır. 
Osmanlı hilafetinde bu memuriyet sonra
ları Sürre Eminliğine çevrilmiştir. (A.E.) 

�·· '' ı ' 1 (EMİR 'UL- _,.._,., .r-:--" MÜ'MİNİN) : 
'Mü' minlerin emın , başkanı, beyi , 
müslümanların hükümdan anlamlarına 
gelen bu deyim, aynı zamanda Peygam
ber'imizin (s.a .v.) halilesi demektir. 
islamiyette bu ünvan ilk kez, Hz. Ömer'e 
verilmiştir. Sonraları, Emevi, Abbasi, 
Fatımi ve Osmanlı halifeleri de bu de
yimi kullanmışlardır. (A.E.) 

ij.l1JG i.i.b.Wı j(;.)'1 (EMVAL-1 BATINE VE 
- ZAHfRE ) : Nakit paralar , evlerde ,  

mağazalarda bulunan ticaret malları 
Emval-i Batına'dır. 
Saime denilen davarlar, sığırlar ve devel
er ve bir kısım arazi ürünleri ve maden
ler, gümrüklerden geçen ticaret malları 
da Emval-i Zahire'dendir. 
Bunların hepsi belli nisbetlerde zekata 
tabidirler. (A.E.) 

��1 (İLAH) Tanrı, ma 'bild: Aslında hak olsun 
' olmasın her türlü ma'bOd için kullanılır. 

Çoğulu: Alihe'dir. Allah lafzı ise sadece 
hak olan ma'bCıd için kullanılır ve kendi 
lafzından çağulu yoktur. (A.E.) 

0L.)'1 (EMAN): Güvenlik, korkusuzluk, ra
hatlık, endişeden beri olmak anlamlarına 
gelir. Karşıtı: Korku=havf 'dır . Emen, 
emene ,  imn kelimeleri de eman i le  
eşanlamlıdır. Korkusu ve endişesi olmay
an, hayatı korunmuş kimseye "emin " 
"amin" denilir. 
Fıkıhta, savaşla ilgili bir terim olarak 

e man: Güvenliğe kavuşması hakkında 
düşmana verilen . söz veya yapılan 
işaretten ibarettir. "Isti'man" da, eman 
isternek ve emana nail olmak demektir. 
Emanın bir çok çeşitleri vardır. 
Mesela: 
Eman-ı sarih: Bir kimseye karşı : Sana 
eman verdim, siz eminsiniz, size bir 
zarar yoktur gibi bir tabir ile verilen 
emandır. 
Eman b i ' l-kitabe :  Savaşç ı lara 
emanname göndermek suretiyle verilen 
emandır  Şu kadar var k i ,  bu 
emannameyi gönderen zatın; emin , 
müslüman ve diğer şartları haiz bir kimse 
olduğu bilinmelidir. Bu açık delll ile bilin
medikçe eman gerçekleşmez. 
Kendisine eman verilen kimseye ise; 
"Müste'men" denir. 

L<"�1 (ÜMMİ) : Yazamayan ve bir kitabı 
okuyamıyan kişiye denir Kur'an-ı  
K.� rlm ' d e  şöyle buyurul muştur :  
"Ummiler arasında, onlara ayetlerini 
okuyan, onları temizleyen ve onlara 
Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir pey
gamber gönderen O'dur. " (Cum'a: 2) 
Burada ümmi, okuma-yazma bilmeyen 
anlamında kullanılmıştır. 
Kutrub demiştir ki: "Ümmiyyet" ,  gaflet 
ve cehalettir. Ummi ise, bilgisi az olan, 
demektir. Nitekim Yüce Allah ' ın su 
sözünde olduğu gibi: "Onlardan bir 
kısmı ümmidirler. Kitab'ı bilmezler. 
Bütün bildikleri bir takım kuruntu
lardır (Veya kendilerine okunanlardır) . "  
(Bakara: 78) 

Ferra: Bunlar, kitab sahibi olmayan ara
blardır, demiştir. 
Hz. Peygamber (s .a .v.)'in, "ümmi" diye 
adlandırılması ,  hiçbir kitabı okuyup yaz
mamasından dolayıdır, denmiştir. Bu ise, 
Peyg:amber (s .a .v.) için bir eksiklik değil, 
bilakis bir fazllettir. Çünkü o, hıfzı ile ve 
kendisine Allah ' ın  kefil olduğuna 
güvenmesiyle bundan müstagnldir. Onun 
ümmi olması ,  gerçek peygamber 
olduğuna dellldir. Çünkü o, bu durumda, 
öğrendiğini kitabdan ve insanlardan değil, 
ancak Allah 'tan öğrenip haber vermiş 
olabilir. (Müfredat) (A.E.) 
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l/0�1 (İNABE): Günahlardan tövbe ederek, 
Allah'a yönelmek anlamına gelir. 
Tarikata giren , ewelce yapmış olduğu 
bütün günahlara tövbe eder. Bu 
bakımdan bir şeyhe derviş olmaya, bir 
tarikata girmeye de "i na b e "  derler. 
(T.Dey.)  
Ebu Dakkak demiş ki: Tövbe üç 
kısımdır. Birincisi: Tövbe 'dir. İkincisi: 
İnabe 'dir. Üçüncüsü: Evbe'dir. Buna 
göre; ceza ve azab korkusu ile tövbe 
eden kimse Tövbe sahibidir. Sevab 
tamah eden İnabe sahibidir. Ceza korku
su veya sevab arzusu olmaksızın sırf Al
lah'ın emrini gözeten kimse de Evbe 
sahibidir." (Keşşaf) (A.E.) 

(8j�1 (İNFİTA.H): Lügatta; açılma, ayrılma 
��lamlarına gelir Tecvid ıstılahında; 
kendisinde infilah sıfatı bulunan harfler 
telaffuz edilirken, dil ile yukarı damak 
arasının ayrılmasına denir. 
ltbak sıfatının zıddı olan bu sıfatın harfleri 
de, ıtbak harflerinin dışında kalan 24 harf
tir. (O.K.) (A.E.) 

Jı:r,:;�1 (İNHiRAF): Lügatta, meyletme ve 
bi; yöne doğru eğilme, anlamındadır. 
Tecvid ıstılahında ise; kendisinde in
hiraf sıfatı bulunan "Lam" ve "ra" harfle
rini telaffuz ederken dilin yukarıya veya 
geriye meyletmesine denir. (O.K . )  (A.E.) 

.ıJ)�1 �LS:..Jı (İN'İKAS-1 EDİLLE): Lügat  
bakımı�dan; delillerin yansıması, ters 
dönmesi, alt üst olması gibi anlamlara ge
lir. 
Kelam terimi olarak: Delilin ibtali ile, 
medlGI'ün de ibtal edilmesidir. Delll batı! , 
yani tutarsız veya çürük olursa, o delilin 
gerektirdiği medlGI de batı! olur, nazariy
esidir. 
" İ n '  i k a s  - ı  E d i l l e

.
" n a z a r iy e s i , 

Mütekaddimln diye anılan Kelam 
alimlerinin kabul ettiği en önemli esaslar
dan biri idi. İmam Gazall ise, bu fikrin ak
sini iddia edip: Delllin batı! olmasından, 
medlul 'ün de batı! olması gerekmez, diy
erek, "İn'ikas-ı edille" nazariyyesini red
detmiş ve böylece Müteahhirin kelam 
mesleğinin esaslarından birini kurmuştur. 
(İsi.İ.ve Fel .) (A.E.) 

��1 (EHL): Sahib, malik, bir yerde oturan, 
oranın halkı, karı kocadan her biri, bece
rikli, gibi anlamlara gelir. Ehl-i Hibre: 
Bilirkişi , Ehl-i sfik: Çarşı halkı, esnaf, 
Ehl-i Vukfif: Bilirkişi, Ehl-i Rfim: Os
manlılar, Ehl-i alem: İnsanlar demektir. 

.-� )ı �1 (EHL-İ BEYT): Hz.  Muhammed 
(s . a .v . ) 'in ev halkıdır. Kur 'an'da ve 
hadislerde bu ta 'bire rastlanır. 
Ehl-i Beyt'in kimlerden oluştuğu konusu 
tartışmalıdır. Kimine göre; Ehl-i Beyt, 
bütün Kureyş toplumunu ifade eder. Ki
miQe göre ise, sadece Hz. Peygamber'in 
ailesi Haşimoğullarını kapsar. Hatta ki
mine göre, yalnız Hz .  Peygamberin 
eşleri Ehl-i Beyt'i oluşturur. 
Sünni yoruma göre ; Ehl-i Beyt, Hz. 
Muhammed'in eşleri, kızı Fatıma, damadı 
Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. 
Hüseyin'den oluşmaktadır. Şiiler ise; Ehl
i Beyt'i , Hz. Muhammed, Fatıma, Hz.  
Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olarak 
kabul ederler. (A.E.) 

...J�ı j:ı.1 (EHL-İ ÖRF): Dini ve kanuni 
düzenlemelerden çok, toplumsal töre ve 
kuralları uygulayan Osmanlı kamu 
görevlilerine verilen addır. Osmanlılar; 
şeriata ve yasalara ters düşmernek 
şartıyla yönetirnde görenek ve törelere 
de yer verirlerdi .  Bunların uygulanması 
da Ehl-i Örfe bırakılmıştı. 

..:C-L,)ı �1 (EHL-İ BİD'AT): Ehl-i Sünnet, 
kendi dışındaki müslüman toplulukları 
Ehl-i Bid'at olarak nitelendirmiştir. 
Sünni bilginiere göre; Ehl-i Sünnet 'in 
inanç alanındaki temel yaklaşımı; Kur' an, 
Sünnet ve S ahabiler in ortak 
görüşlerine uymaktır. Ehl-i bid'at ise , 
nasları kendi görüş ve istekler i  
doğrultusunda yorumlayarak değiştirir, 
bozarlar. (A.E.) 

�ı �1 (EHL-İ SALİB): Bir tarih terimi
-dir. Salih ; haç ve Ehl-i Salih; haçlılar, 
demektir. Avrupadaki hıristiyanların , 
müslümanlan yenilgiye uğratmak ve kut
sal yerleri , özel l ikle K u d ü s ' ü 
müslümanların elinden almak için , 
birleşerek İslam alemine yaptıkları dini ve 
askeri seferlere haçlı seferleri ve bu se-
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ferleri yapan hırıstıyanlara da Ehl-i Salih 
denmiştir. M. ı 095-ı270 arasındaki se
kiz ana sefer ile ı 2 9 ı den sonra 
düzenlenen b ir  dizi küçük seferden 
oluşur. (A.E.)  

�Jı �1 (EHL-İ HAKK): Lügat bakımından, 
Allah adamları, Hakka uyanlar, doğru 
yoldu bulunanlar, demektir. Terim ola
rak; batı İran ve Irak'ta yayılmış batını bir 
mezhebin adıdır. Hurilfiler de kendilerini 
bu adla adlandırmışlardır. Bununla bera
ber bu ad ikisine de uygun değildir. 
Sôfiler ise, kendileri için Ehl-i Hakikat 
tabirini kullanırlar. Bazan Ehl-i Hak teri
mi ile, genel olarak Ehl-i Sünnet veya 
Ehl-i Kıble de kasdedilir. 

j;Jı �1 (EHL-İ HAKK): Hakka uyanlar, 
doğru yolda bulunanlar, demektir. 
Kelamda, "Ehl-i Hak" terimi ile genelli
kle Ehl-i Sünnet, yani: Selefiyye, 
Eş'ariyye ve Maturidiyye kasdedilir. 
Bazan da, "Ehl-i kıble" anlamında kul
lanılır ki, bu takdirde Ehl-i bid'at ' ı  da 
kapsar. (M .Ak.) (A.E.) 

,JC��ı�1 (EHL-İ DIVAN) Divan ehli: Bir san
cak altında hareket eden, bir divan 'da 
kayıtlı bulunan, belli atiyeleri olan kimsel
erin tümüdür Bu hey'et, o divancia 
kayıtlı olan her şahsın akılesi sayılır. (A.E.) 

uc...:;!� Uı �1 (EHL-İ SÜNNET VE'L
CEMAAT ) :  ResG!ullah ' ın (s . a . v . )  ve 
Ashabının oluşturduğu cemaatin yolunu 
takib edenlerdir. Abdulkadir e l
Bağdadi' ye göre, Ehl-i Sünnet'i şu se
kiz zümre teşkil eder: 
1- Ehl-i bid'at'ın hatalarını işlemeyen 
kelam alimleri. 
2- Sevri, Evzai, DavGd-ı zahiri 
büyük fakihler ve mensGbları. 
3- Muhaddisler. 

dahil 

4- Ehl-i bid'at 'e mey! etmiyen Sarf
Nahiv, lügat ve edebiyat alimleri. 
5- Ehl-i Sünnet'ten ayrılmayan kıraat 
imamları ile müfessirler. 
6- Şeriata uyan sôfiyye. 

müslüman mücahidler. 
8- Ehl-i Sünnet akidesinin yayıldığı mem
leket ahalisi. 
Ehl-i Sünnet' in ittifak ettiği Akaid mese .. 
Jelerini Eş'ari 32 maddede, isterayini 47 
maddede Bağdadi ise 15 maddede top
lamıştır. (M.Ak.) (A.E.) 

�ı �1 (EHL-İ SOFFA) : Soffa halkı , 
sofa'da barınanlar, demektir. 
İbn Teymiye; "Mecmuat ' ur-Resail  
ve'I-Mesail" adlı kitabında, bu konuda 
şun lar ı  söylüyor :  " Peygamber in  
ashabından b i r  kısmının nisbet edildiği 
Soffa'ya -ki burada oturanlara Ehl-i Soffa 
denir- gelince: Mescid-i Nebevi'nin ku
zeyinde idi. Burada ailesi, evi ve malı ol
mayan fakir müslümanlar otururlardı. 
Çoğu zenginlerden, fakirlerden, evlilerd
en ve bekarlardan Medine'ye h icret 
etmiş kimselerdi. Evi olmayan, Mescidde
ki bu Soffa'ya sığınıyordu. Ehl-i Soffa'dan 
bazısı evlenip gitmiş, bazısı da başka bir 
yere taşınmıştı. Durmadan insan gelip gi
diyordu. Bazan çoğalıyor, bazan da 
azalıyorlar, on veya daha az oluyorlardı. 
Bazan 20-30 ve daha fazla oluyorlar, ba· 
zan da 6 0-70 kişi oluyorlardı . Fakat 
Saha be' den Soffa 'ya sığınanların hepsi 
400 kadar veya bundan fazla idi, dendi . "  
(A.E. )  

�ı �1 (EHL-İ KIBLE): Ka'be 'ye doğru 
yönelerek namaz kılmanın farzıyyetini 
kabul edenlerdir. Bu ifadeye, E h l- i  
Sünnet'ten başka İslam dairesinin dışına 
çıkmamış Ehl-i bid'at da dahildir. (M. 
Ak.) (A.E. )  

yGs:lı �1 (EHL-İ KİT AB): Kendilerine, hak 
peygamberler vasıtasıyla semavi kitab 
verilmiş olan Hıristiyan ve Y a  h u 
diierdir. Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitab 
tabiri ile bunlar kasdedilmektedir. (A.E.) 

;.._jı �41 (EYYAM-1 NAHR) Kurban kesme 

, giln leri: Zi' l-Hicce'nin 1 0 , 1 1 , 12 inci 
günleridir. Yani kurban bayramının ilk üç 
günüdür. Hacılar bu günlerde Mina'da 
bulunduğundan bu günlere; "Eyyam 
Mina" ,  yani Mina günleri de denir. (A.E.) 

7- Ehl-i Sünnet yolundan yarılmayan �pı�41 (EYYAM-1 TEŞRIK) Teşrik gün leri: 
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Zi'l-Hicce'nin l l ,  1 2  ve 1 3  ncü (Kurban 
Bayramının 2,3 ve 4 üncü) günleridir. 
Beş vakit namızın farzlarından sonra 
Teşrik tekbirlerinin alındığı A r a f  e 
sabahından bayramın 4 üncü günü 
akşamına kadar olan 5 güne de denir. 
(A.E.)  

.;..Jr �41 (EYYAM-1 MiNA) Minô gün leri: 

Mina' da şeytan taşlama (remy-i ci mar) 
menasıkının yapıldığı günlerdir. (Bunlar 
bayram günleridir.) (A.E.)  

��:'1 (İBAHA): Failin dilediği gibi yapmasına 
lzin vermektir. 

Lli:.:..:ıı (İSTiKAMET) : Ebu Ali ed-Dakkak 
dei-niştir ki: İstikametin üç derecesi 
vardır. Birincisi: Takvim'dir ki bu, nefsi 
terbiye etmektir. İkincisi :  İkarnet'tir ki 
bu, kalbieri tehzib etmektir. Üçüncüsü :  
İstikamettir k i  bu, sırları yaklaştırmak 
(takrib etmek)tir. 

(GJ.::..-:'1 ( İ ST İDRAC ) :  Allah Teala 'n ın ,  
�Ühlet vererek as ı  kulu , hesab 
günündeki bela, şiddet ve azaba tedricen 
yaklaştırmasıdır. Nitekim Fir' av n ' dan  
nakledilir k i ,  Allah Teala'dan istekte bu
lunduğunda, Allah onu, ahirette bela ve 
azaba uğratmak için hacetini kabul 
etmiştir. 
Müslüman olmayan bazı kimselerde 
görülen harikulade (olağanüstü) hallere 
Islam bilginleri istidrac adını vermişlerdir. 

;;;J r j:ı.l (EHL-İ HAK): Hüccetler ve burhan
lada kendilerini Rableri katında hak olana 
izafe eden kimselerdir. Yani E h l - i  
Sünnet ve Cemaat'tır. 

�G.,-:'1 (ISAR) : Bir kimsenin, başkasına fayda 
�ağlama ve zararı ondan savmada, onu 
kendisine tercih etmesidir, ona öncelik 
vermesidir. Bu , kardeşlikte son derece
dir. 

�':ıl (AYET): Kur'an'dan, uzun veya kısa ol
sun, kesimine kadar birbirine bitişik olup 
Kur'an surelerini meydana getiren kelime 
veya cümle veya cümleciklerden her 
biri. 

J�-:'1 (İSTİGRAK): Kendisinden hiç bir 
şey haric kalmayacak biçimde bütün fer
dieri kaplamaktır. 

yG.....:.::/1 (AS H AB ) :  M ü ' min  o larak ,  
Resuluilah (s .a .v . ) ' i  görmüş veya onunla 
beraber bulunmuş kimselerdir. 

tlG.�l (iZAFET) :  Ta'rif veya tahsis ifade 
eder biçimde iki ismin imtizac etmesidir. 
(uyuşmasıdır). 

�G)'l (İZMAR): Eseri kalınakla beraber bir 
ş�yin terk edilmesidir. 

* * 
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yı;�1 yL; (BAB'UL-EBVAB) :  Bu tevbedir. 
' Çünkü tevbe, kulun, Cenab-ı Rabb ' in 

huzuruna kendisiyle girdiği ilk şeydir. 

�):;il (BARİ KA) : (Şimşek gibi) pariayıp 
Cenab-ı Allah'dan gelen bir şeydir ki, 
çabucak sönüp kaybolur. Bu, keşf 'in 
başlangıçlarından ve onun ilk belirtilerin
dendir. 

Jl,Q1 (BA TIL) : Aslında sahih (doğru ve 
gerçek) olmayan şeydir. 

j:;.,.;J1 (BUHL): Kendi malından menetmektir. 
(Yani vermeyip cimril ik etmekt ir . )  
ŞUHH ise; kişinin, başkasının malından 
vermeyip cimrilik etmesidir. Resuluilah 
(s.a. v.) şöyle buyurmuştur: "Cimrilikten 
sakının. Çünkü cimrilik (=şuhh), sizden 
öncekileri helak etmiştir. "  
Denildi ki: Buhl , ihtiyac duyulduğunda 
cömertçe vermeyi terk etmektir. Bir 
hakim demiştir ki :  Buhl; insani niteliklerin 
silinip yok edilmesi ve hayvani adellerin 
yerleştirilmesidir. 

Jl,L;ll (BATIL) : Kendisine güvenilmeyen 
bir şey ifade etmeyendir. 

ve �� (BÜDD): Kendisinde zarilret bulunmay-

�11Q1 (BATIL) : Suretin varlığıyla beraber, 
her bakımdan ma'n1mın kaybolmasıdır. 
Bu da, ya ehliyetin, ya da mahalliyelin 
yok olmasıyla olur. Hür insanın satılması 
ve küçük çocuğun satılması gibi. 

�1 (BETER): (Aruzda) Hafif bir sebebi haz
fetmek ve geri kalanını kesmektir. Ör. 
;))t;G = Failatün gibi ki bundan, "tün " 
hazfedilip geriye "faila" kalır. Sonra on
dan elif düşürülüp lam sakin kılınır. Ge
riye "fa il" kalıp, bu da, "faalne "  ye 
(veya fa' len'e) nakledil ir .  İşte buna 
Mebtfir ve ebter adı verilir. 
H o :sı 
A-.�1 Büteyriyye : Bunların başı ,  
Biiteyr'un-Neva' dır (veya Büteyr es
Sevmi'dir.) Siileymaniyye fırkasına uy
dular. Ancak bunlar, Hz. Osman (r .a . )  
hakkında durakladı lar .  (b ir  şey 
söylemediler.) 

W1 (BAHS): Lügat olarak; iyice araştırma, 
teftiş etme, anlamındadır. lstılah olarak; 
istidlal yoluyla , iki şey arasında icabi veya 
selbi nisbetin isbatıdır. 

an şeydir. 

; 1�1 (BEDA'): Olmamışlıktan sonra re'yin 
zuhur etmesidir. 

4;1�1 (BEDAİYYE): Bunlar; Allah Teala 
h�kkında beda'ya (yani kendisinde yeni 
bir fikir doğmasına, önceden bilmediği 
yeni bir şey öğrenmesine) cevaz veren
lerdir. 

J�l (BEDEL): Yukarısındaki metbCıa nisbet 
edilen şeyle kasdediimiş tabi'dir. 
"Merıbfia nisbet edilen şeyle kasde
dilmiş" sözü ile ,  ta'rTften, sıfat, te'kid 
ve atf-ı beyan dışarıda kalır. Çünkü bun
lar metbu'a nisbet edilen şeyle kasdedii-
miş değillerdir. 

· 

"Dfinunda=Yukarısında" sözü ile de 
ondan harflerle atıf dışarıda kalmış olur. 
Çürikli o, her ne kadar metbu'a nisbet 
edilen şeyle kasdediimiş tabi ise de, lakin 
metbu' böylece nisbetle kasdolunmuştur. 

i;:J.,Jl (BİD'AT): Sünnet' e aykırı olan adettir. 
Çünkü onu söyleyen (benimseyip adet 
edinen) , imarnın (peygamberin veya 
ha!Tfenin, yani din ve devlet başkanının) 
sözü olmadan onu kendisi icad etmiştir. 
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:�:4)1 (BUDEL.S.): (Bunlara Abdal da denir. 
tasavvufi inanca göre, Abdal 'dan olan 
erenlerin ,  bir anda, bir çok yerde 
görünebilecekleri, kendilerine benzerler 
gösterebilecekleri, bu yüzden bu adla 
anıldıkları söylenmiştir Bk. Abdal Mad.) 
Bunlar yedi adamdır. Kim ki bir yerd
en sefere çıkar da, kendi sGretinde, kendi 
hayatı ile diri, kendi aslının arnelleri ile 
görünen bir cesed bırakır ve hiç kimse 
onun kaybolup gittiğini bilmezse, işte o 
kimse, budelii'dan bir Bedel' dir. O, ken
di suretinde , cesediere ve suretiere 
bürünmesinde İbrahim aleyhisellamın 
kalbi üzeredir. 

._,+-�1 (BEDIHI) : (Kanıt ve tanık gerektir-
- ineyecek derecede açık, besbelli olan, 

kesin ve apaçık bilgi anlamına gelen bir 
mantık terimidir.) 
Gerek sezgi veya tecrübe veya başka bir 
şeye ihtiyac duysun ve gerekse duy
masın, hasıl olması, nazar ve kesbe day
anmayandır 
Bedihi terimi, "zarfiri" ile eşanlamlıdır. 
Onunla baza n ,  b ir  şeye akl ın 
yönelmesinden sonra bir asla muhtac ol
mayan şey kasdedilir ki bu takdirde o ,  
zarGriden daha özel olur Sıcaklık ve 
soğukluğun tasavvur edilmesi gibi. Ve 
yine olumlu ve olumsuzun bir araya gel
m ey e c e g ı n ı  (n efy  ve i s b a t ı n  
uzlaşmayacağını) v e  ortadan kalkmaya
cağını tasdik etmek gibi. 

0�:).1 ( B U R H A N ) :  K e s i n  b i l g i l e r  
(=yakiniyyat) tan oluşturulmuş kıyastır. 
Eğer bu kesin bilgiler, ibtidaen ise 
zarfiriyyattır veya bir vasıta ile olursa 
nazarriyyattır. Bunda hadd-i evsat'ın; 
ekber'in asgar'a nisbet edilmesi için illet 
olması gerekir. Eğer bununla beraber 
haricde bu nisbetin varlığı için illet de 
olursa, o Limmi burhan 'dır. Bizim şu 
sözümüzde olduğu gibi: "Bu, ahiatı 
kokuşmuş (yani kan, balgam, sevda ve 
safra gibi elemanları bozulmuş) olandır. 
Ve ahiatı bozulmuş olan herkes, 
ateşlidir. Öylese bu ateşli olup ahiatı 
bozulmuştur . "  Nitekim bu, zihinde 
ateşin (=hummanın) sübGtu için bir illettir. 
Keza ateşin hariçde sübGtu için de bir il
lettir. Eğer böyle olmaz da, bilakis ancak 

zihinde nisbet için bir illet olursa, o da 
inni bir burhan 'dır. Bizim şu sözümüzde 
olduğu gibi :  "Bu, ateşli��r ve her 
ateşlinin ahiatı bozuktur. Oyleyse bu
nun da ahiatı bozuktur. "  
Ateş (=humma), her n e  kadar zihinde, 
ahiatın bozulmasının sübGtu için illet ise 
de, ancak o ,  hariçte onun için bir illet 
değildir. Bilakis durum tersinedir. 
(Bazan, illetten ma 'lGI e olan istidlale 
Burhan-ı Limmni ve ma '!Giden iliete ola
na da Burhan-ı İnni denir.) 

��__,J.1 (BÜRÜDET ) :  Bir keyfiyyettir ki ;  
şeklen birbirine benzeyenleri ayırmak ve 
muhtalif şeyleri bir araya getirmek onun 
işindendir. 

(j:;Jl (BERZAH): Soyut ma'nalar alemi ve 
maddi cisimler alemi arasındaki meşhur 
alemdir. Ona ulaşıldığı zaman, ibadetler 
kendilerine münasib olan şeylerle te
cessüd ederler. O, munfasıl hayaldir 

(j:;J1 (BERZAH) :  İki ayrı şey arasındaki en
geldir (hail'dir). Bununla, Misal Alemi 
ifade edilir. Yani Berzah; kesif cisimlerle, 
soyut ruhlar alemi, yani dünya ve ahiret 
arasındaki sınırdır. 

t-Wr (j:;J1 (BERZAH-1 CAMİ'): Bu, bütün 
- berzahların aslı olan teayyün-i evvel ve 

hazret-i vahdaniyyettir. Bunun içindir 
ki, en büyük ve ulu olan ilk berzah, 
diye adlandırılmıştır. 

J��r hr:,; (BERAAT 'ÜL-İSTİHLAL) : 
· (Güzel başlangıç): Sözün başlangıcının, 

maksada uygun olmasıdır. Kitabiarın 
başlangıçlarında bu çok kez bulunur. 

�).:;J1 (BERGÜSİYYE): Bunlar; Allah ' ın 
kelamı,  okunduğu zaman arazdır 
(ilinektir). Yazıldığında ise cisimdir, diyen
lerdir. 

0u.:;l1 (BUSTAN) bostan: Di.ıvarla çevrilmiş 
olup , içinde aralıklı dikilmiş hurma 
ağaçları bulunan ve ağaçların ortasında 
ziraat yapmak mümkün olan bahçedir. 
Eğer ağaçlar birbirine girmiş olup, orta
larında ziraat mümkün olmazsa o 
Hadika'dır. 
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Wı (BASIT): Bu, üç kısımdır. Birincisi; 
'hakiki basittir ki bunun hiç cüz'ü yoktur. 
Yüce Allah gibi. İkincisi; örfi olandır. Bu 
da tabiatları çeşitli olan _çisimlerden 
mürekkeb olmayan şeydir. Uçüncüsü; 
izafi alandır. Bu, cüzleri diğerlerine nis
betle daha az alandır. 
Basit ; ruhant de olur. Rfihani; akıllar ve 
soyut nefisler gibisidir. Cismanl ise; un
surlar gibisidir. 

i�G..,J1 (BİŞARET) Müjde: Her doğru haber
elir ki onun etkisi ile yüzün derisi değişir. 
İyi ve kötü haber için kullanılır. İyi olanda 
kullanılması daha çoktur. 

1::�1 (BİŞRİYYE): Bişr İbn Mu'temir'e nis-
, bet edilen fırkadır. Bişr, Mu'tezile 'nin en 

üstün kişilerinden idi. O, tevlid görüşünü 
ilk ortaya atandır. 
Bunlar dediler ki: Nitelikler (arazlar). 
tatlar, kokular ve diğer şeyler, cisimde, 
başkasının fiilinden meydana gelmiş ola
rak vaki olur. Nitekim bunların sebebleri 
başkasının fiilinden olduğu zaman da 
böyledir. 

�ı (BASAR) görme: Göz çukurundaki iki 
sinire yerleştirilmiş kuvvettir ki, bu iki si
nir birbirlerine kavuşurlar, sonra ayrılarak 
göze ulaşırlar. Göz, bu kuvvetle ,  ışıkları, 
renkleri ve şekilleri algılar. 

i�1 (BASIRET): Kutsal nur ile nurlandırıl
, mış kalbin kuvvetidir, ki kal b bu kuvvet 
ile eşyanın hakikatlarını ve içlerini, beden 
gözünün, eşyanın suretle�ini ve dış 
yüzlerini gördüğü gibi görür. Işte ba�ret 
denen bu kuvveti, hakimler; "el-Akı
let'ün-Nazariyye" ve "el-Kuvvet'ül
Kudsiyye" diye adlandırmışlardır. 

�ı (BİD'): Üçten yediye kadar, mübhem 
�lan müfred için bir isimdir. Denildi ki: 
B i d', üçten yukarı ve dokuzdan aşağı 
olan şeylerdir. Bazan, bi d ' ;  "yedi 
"anlamında olur. Çünkü el-Mesabih 'de 
gelir {yani denir) ki ,  � �;:;..,� �G)'1 
"iman, yetmiŞ yedi şu'bedir. "  Burada 
"bid' "  yedi, demektir. 

j).1 (BERK): Kula ilk görünmeye başlayan 

nurani parıltılardır ki onu, Allah Teala'da 
seyr için Rabb'e yaktaşma yoluna girm
eye çağırır. 

�1 � ��� ( BELAGAT F İ ' L-
MÜTEKELLIM) Konuşan kimsedeki belôgat: 
Bir melekedir ki o kimse bununla 
belagatlı söz derlerneye kadir olur. Bun
dan bilinir ki, her beliğ - gerek kelam, 
gerekse mütekellim olsun- fasiht i r .  
Çünkü fesahat belagatın ta 'rifi içine 
alınmıştır. Her fasih ise, Belig değildir. 

r)i.SJ' � u�ı (BELAGAT Fi'L-�ELAM> 
Sözdeki belôgat: Sözün, hal'in geregine uy
gun olmasıdır. Hal 'den maksad, sözün 
fesahatı ile beraber özel bir biçimde 
konuşana da'vet edici durumdur. 
Denildi ki; belagat, ulaşma ve sona er
meyi haber verir de ,  sözden ve 
konuşandan sadece biri değil , ikisi de 
belagatla vasıflandırılır. 

.); (BELA) : Nefy'den sonraki söze olunlu 
karşılık vermek için kullanılır. Nitekim 
�="Neam" da, nefy'den sonraki sözü 
takrir içindir. Mesela Yüce Allah 'ın; ::.:.J1 
;J:.-':ı; ="Ben sizin Rabb'iniz değil miy
im?" sözüna cevab olarak; � ="Neam" 
denilse, küfür olur. (Çünkü, evet, Rabbi
miz değilsin, denilmiş olur.) 

4;Qı (BENANİYYE): Benan İbn Sim'an 
' et-Temimi'nin taraftarlarıdır. Benan 
demiş ki : Allah , insan biçiminde 
(suretinde) dir ve Allah' ın ruhu , Ali 'ye 
(r.a) girmiş (hulul e�miş)tir·. Sonra onun 
oğlu Muhammed lbn Hanefiyye'ye , 
sonra onun oğlu Ebu Haşim'e, sonra da 
Benan'a girmiş. 

�ÇJ1 (BJ:::YAN): Konuşan kişinin, maksadı, 
dinl �yen kimseye aç ıklamasından 
ibarettir. Beyan, izafetle beş çeşittir. 

.r�I�Ç (BEYAN'UT-TAKRIR): Mecaz ve 
' ' tahsis ihtimalini ortadan kaldıran şeyle 

sözü pekiştirmektir. Yüce Allah' ın şu 
sözünde olduğu gibi: � �')W  ı � 
��1 ="Bütün melekler toptan secde 
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ettiler. (Hicr: 30) Meleklerin hepsinin 
secde ettiği; "Bütün=küllü" kelimesinin 
zikredilmesiyle belirtilmiş , böylece tahsis 
ihtimali kalmamıştır. 

�10Ç (BEYAN'ÜT-TEFSIR): Müşterek 
veya müşkil veya mücmel veya hafiy 
gibi, içinde gizlilik ve kapalılık bulunan 
sözü açıklamaktır . Yüce Allah 'ın şu 
sözünde olduğu gibi: 

�_/) 1 ı_,.JT� �_,Ldı ı;.:,.:;ı� (= "Namazı kılın ve 
zekatı verin . '' (Bakara: 43) Çünkü 
"salat" kelimesi mücmeldir. Bu, Sünnet 
ile açıklandı. Keza zekat da mikdar ve 
nisab hakkında M ü c m e ldir. Bu da 
Sünnetle açıklandı. 

.; _ _"{ıı0Ç (BEYAN'ÜT-TAGYIR): Ta'l!k, is
tisna ve tahsis gibi şeylerle, sözün icab 
ettiği şeyi (yani sonucunu) değiştirmektir. 

;�_,;aıı 0Ç (BAYAN'ÜZ-ZARÜRE): Bu da 
bir beyan çeşididir ki , Mevzil'un leh, 
nutk=komuşma olduğu zaman, her hangi 
bir zarilretten dolayı, konulduğundan 
başkası ile vaki olur. 
Bu beyan çeşidi, susma ile vaki olur. 
Efendi, kölesinin alıp sattığmı gördüğü 
zaman yasaklamayıp susması gibi . Bu 
susma; onunla iş yapan kimseden aldan
ınayı giderme zarilretinden dolay ı ,  
tidırette izin sayılmıştır. Şüphesiz k i ,  in
sanlar, efendinin susmasını, onun izin ver
diğine delil sayarlar. Eğer bu susma, izin 
sayılmamış olaydı, elbette insanlar zarara 
sokulmuş olurdu. Zarar ise defedilmiştir. 

._k�10Ç (BEYAN'ÜT-TEBDIL) : Bu, ne
shetmektir. Şer'! bir hükmü, daha sonra 
gelen şer'! bir delil ile yürürlükten 
kaldırmaktır. 

0ÇJ1 (BEYAN): İçtekini açıklayan düzgün ve 
açık seçik konuşmadır. 

0ÇJ1 (BEYAN): Ma'nayı açıklamak ve kendi
sinden önceki kapalı olan şeyi Izah et
mektir. 
Denildi ki; beyan, ma'nayı güçlük duru
mundan çıkarmaktır. 
Te'vll ile beyan arasındaki farka gelince; 
te 'vil, sözde zikredilip de ilk bakışta ken-

dis inden elde edilmiş bir ma na 
anlaşılmayandır. Beyan ise; bu nev'in, 
bazısına nisbetle gizli olarak anlaşılan şey 
hakkında zikredileni açıklamaktır. 

J�ı ;;_; ;;_;  (BEYNE BEYNE EL
, MEŞHUR): Henizeyi, kendisi ile, hem

zenin harekesi kendisinden olan harfin 
mahreci arasında kılmaktır. Ör. jL gibi. 
Gayr-i meşhur olan ise; hemzeyi, ken· 
disi ile, hemzeden önceki harfin harekesi 
kendisinden olan harf arasında kılmaktır. 
Ör. �ı_;:. gibi. 

�1 (BEY'): Lügatta, genel olarak; müba
dele, yani değiş-tokuş, anlamındadır. 
Şeriatta ise ,  teml!k ve temellük olarak, 
mütekavvim malın, mütekavvim malla 
(yani yararlanılması mubah veya meşru 
şekilde elde edilmiş mal!a) değiş-tokuş 
edilmesidir. 
Şunu bilmiş ol ki, (içki ve domuz gibi) ma! 
sayıimayan her şeyde satış batıldır. Gerek 
meb!' {yani satılık mal) olsun, gerekse se
men {yani para) olsun. Mütekawim ol
mayan her mal, semenle, yani dirhemler 
ve d!narlarla satılırsa, satış batıldır. Eğer 
mal ile satılırsa veya mal, onunla satılırsa, 
malda satış fasiddir. Batı!, aslında sah!h 
olmayan şeydir. Fasıd ise, aslında sah!h 
olup da, vasfında sah!h olmayandır. 
Şafii'ye göre, fasid ile batı! arasında fark 
yoktur. 

.L....J) I� (BEY'UL-VEFA) Bey ' b i l '- vefii : 

satıcının, müşteriye ;  (aldığım paraya 
karşılık) şu malı, senin bende alacağın ol
mak üzere sana sattım. Borcu {yani 
sattığım mala karşılık senden aldığım par
ayı) sana ödediğim zaman mal yine be
nimdir, demesidir. 
(Diğer bir deyimle, bey'bil-vefa; bir 
malı' alınan para ödenince, geri verilmek 
üzere satmaktır.) 

f)� t;ıı BEY'Bİ'R-HAKAM): Satıcınıri; bu 
giysiyi sana, üzerindeki rakamla 
sattım, demesi ve alıcinın da mikdarını 
bilmeden kabul etmesidir. Eğer rakam, 
giyside varsa, satış fasid olarak mün'akid 
olur. Eğer alıcı, rakamın miktarını bilir ve 
kabili ederse, satış ittifakla caize dönüşür. 
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.J�I� BEY' UL-GARAR): Satılan malın 
- helak olmasıyla, kendisinde bozulma 

(infisah) tehlikesi bulunan satıştır. 

.c,_.Jr � (BEY'UL-iNE): Adamın, taeirden 
bir şey borç istemesi, ancak tacir ona 
karz-ı hasen ile (faizsiz) borç vermeyip, 
bilakis ona bir mal vermesi ve adamın o 
malı, borç veren tacirden, kıymetinden 
daha çoğu ile satın almasıdır. Bununla ad
landırılmasının sebebi, borçtan mala yüz 
çevrildiği içindir. 
(Bey'ul-ine= Ine yoluyla alış-veriş , şöyle 
de açıklaı;abilir: GQya faizden kurtulmak 
için, ödünç isteyen kimseye bir malı be
lirli bir fiyatla satıp, aynı anda daha ucuz 
fiyatla geri almak suretiyle yapmaktır.) 

�1 � (BEY'UT- TELCİE) : Bir akiddir ki 
' ' insan onu yapmaya zararetten dolayı 

girişir de medfu'un ileyh (yani ona veril
miş) gibi olur. Bunun sureti: Adam, 
başkasına; evimi senden zahirde, şu 
fiyata satın alıyorum, demesidir. Bu, 
gerçekte satış olmaz. Ve buna şehadet 
eder. Bu, şakadan bir çeşittir. 

: �1 (BEYDA' ) :  Akl-ı Evvel'dir (yani ilk 
akıldır). O, yüksek bulutun merkezidir ve 
gaybın karalığından ilk aynlandır. O, gayb 
feleğinin nurlu ve aydınlık cisimlerinin en 
büyüğüdür. Bunun içindir ki , beyazlığı, 
gaybın karalıgına karşılık olsun diye 
beyaziılda nitelendirilmiştir ki, zıddı ile en 
.iyi ve mükemmel biçimde belirsin ve 
görülüp anlaşılsın. Çünkü o, ilk varlıktır. 
Onun varlığ ı ,  yokluğuna tercih edilir. 
Varlık beyazdır. Yokluk ise karadır. Bu
nun içindir ki ariflerden biri; fakr'ın beyaz 
olduğunu, onda her yokluğun belirip 
görüldüğünü, karalıkta )se her varlığın 
yok olduğunu söylemiştir O, fiıkr ile, 
imkan fakirliğini · kasdetmiştir. 

;� ı"J1 (BEYHESİYYE) : Bu, Ebu Beyhes 
' Ibn el-Heydam İbn Cabir'e nisbet edi

len fırkadır. Bunlar dediler ki:lman, Al
lah'ı ve Resuluilah (s .a .v. ) ' in getirdiği 
şeyleri bilip ikrar etmektir. 
Bunlar; kulların fiillerini, kendilerine isnad 
etmekle, Kaderiyye'ye uydular. 

..,..l�1 (BE'S): Ölüm veya felaket gibi korkulu 
durumlarda iman etmenin geçerli olup 
olmadığı tartışmaianna konu teşkil eden 
bir kelam terimidir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.) 

�4)1 (BATINIYYE ) :  Nasların zahi ri 
"ma'nalarını kabul etmeyen, gerçek an
lamları ancak Allah ile ilişki kurabilen 
ma'sôm . imamın bilebileceği temel 
görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak 
adıdır. 
Her zahirin bir batını olduğunu ve Kur'an 
i le h adislerin ancak  te ' vii i le  
anlaşılabileceğini iddia eden fırkalara V .  
(XII.) asırdan itibaren toptan verilen isim
dir. (İ.Ans.T.D.V.) 
Batınıyye; haklkatı ,  ma'sQm imamdan 
öğrendiklerini söylerler. (Y.İlm-i Kelam) 
(A.E.) 

: i.W1 BEDA'): Şia fırkalarına göre, Allah'ın 
i l im, irade ve tekvin sıfatlarında 
değişmeler meydana gelebileceğini ifade 
eden kelam terimidir. (İ .Ans. T.D.V. )  
(A.E.) 

�:.,11 (BİD'AT): Lügatta, daha önce geçmiş 
bir örneği olmaksızın icad edilmiş şeydir. 
"Göklerin ve yerin bedt'i" kavli de bu 
anlamdadır. Yani daha önce geçmiş bir 
örnek bulunmaksızın onları icad eden , 
demektir. 
Şafii "Allah ona rahmet eylesin" 
demiştir ki: sonradan var edilen "İhdas 
edilen" ve Kitab'a veya Sünnet'e  veya 
İ c ma' a veya Eser' e aykırı olan şey, 
sapık="kötü" bid'attır. Hayır için, son
radan var edilen ve bunlardan bir şeye 
a y k ı r ı  o l m a y a n  d a  
övülrnüş="iyi"bid'attır. 
Kısacası; bid'at-ı hasene "iyi bid'at", yu
karda geçenlerden bir şeye uyğun olan 
ve yapılmasında şer'! bir sakınca bulun
mayan şeydir. Bid'at-ı seyyie "kötü 
bid 'at" ise, bunlardan bir şeye açıkça 
veya iltizamen aykırı olan şeydir. 
Bid'at; hüküm bakımından da beş 
kısma aynlmıştır: 
1- Kifaye üzere va ci b (farz-ı kifaye) 
olan bid'atlar: Sarf, nahiv, meanl, 
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beyan ve lügat gibi Kitab ve Sünnet ' i  
anlamada yardımcı olan arapça ilimleri 
öğrenmek; hadislerin sahihini, sakatından 
ayırd edebilmek için cerh ve ta' dil ilim
leri ile uğraşmak; fıkıh, usul-i fıkıh ve 
aletleri gibi konularda kitablar yazmak; 
Kaderiyye, Cebriyye ve Mücessime 
gibi sapık fırkaları reddetmeye çalışmak 
ve benzerleri, farz-ı kifaye sayılan 
b id' atlardır. 
2- Haram sıyılan bid'atlar: Ehl-i sünnet 
ve'! Cemaat'in üzerinde bulunduğu şeye, 
"Kur'an ve Sünnet yoluna" aykırı olan 
diğer bid'at ehlinin sapık mezhebleridir. 
3- Mendôb olan bid'atlar: Medreseler 
ve yurtlar yapmak gibi 
4- Mekrilh olan bid'atlar: Mescidleri, 
(altın gibi şeylerle) aşırı süsleyip püslemek 
ve Mushafları yaldızlayıp tezyin etmek 
gibi. 

kıyasdır ki, netice hakkında kesin bilgi 
ifade eder. 
Hüccet: Kesin · olsun, olmasın ·mutlak ol
arak delil anlamındadır. 
Beyyine: Şahid ve bir da'vayı isbatlamak 
için gösterilen hüccet, vesika anlamına 
gelir. 
De1il: Bir şeydir ki, kendisine sahih bir 
nazar sayesinde haberi bir matluba vakıf 
olmak mümkün olur. (l .F.K.) (A.E.) 

:, ı).l (BURAK): Arapça bir kelimedir. Hz. 
Peygamber (s .a .v . ) ' in Mi'rac olayında 
bindiği hayvandır. Katırdan küçük, mer
kepden büyük, cennet hayvanlarından bi
ridir. B e r k ,  yani ş im ş ek gibi hızlı 
g i d i ş i n d e n ,  y a h u t  p a r ı l - p ar ı l  
partidayışından dolayı b u  ad verilmiştir. 
Sôfllerden; "Burak; Hz. Peygamber 
(s .a .v . ) ' in rôhaniyetidir" diyenler de 
vardır. (T.Dey.) 5- Mübah olan bid'atlar: Lezzetli yiye

cek ve içeceklerde ve giyeceklerde bol-
luk gibi. (Keşşaf) (A.E.) �1 (BİRR): Denizin zıddı olan "kara" an-

J�l (BEDEL): Başkası adına hac- eden, vekfl 
olarak hacca gönderilen kimse anlamında 
bir fıkıh terimidir. (A.E.) 

t<-411 (BEDI ' ) :  Belagat ilminin , ifadeyi 
' güzelleştirme usül ve kaidelerinden bah

seden dalıdır. (İ.Ans. T.D.V.) (A .E.) 

i3�1 (BEDENE): Deve ve sığır cinsinden 
olan kurbana denir. (A.E.) 

t ı).1 (BERAET): Eşlik etmesinden nefret 
edilen şeyden uzaklaşmaktır. Bunun için; 
"Hc-stalıktan kurtuldum=beri oldum" 
denilerek, istenilmeyen şeyden kurtul
maya "berae t " deyimi kullanılır. 
(Müfredat) (A.E.) 

(:;,J1 BURC):  Köşk ,  demektir. Bununla, 
yıldızların burçları ile yörüngeleri ve du
rakları kasdedilmiştir. Nitekim Yüce Allah 
şöyle buyuruyor. "Andolsun burclar 
dolu semaya. " (BürOc: 1)  (Müfredat) 
(A.E.)  

��:;.11 (BURHAN): Kesin olan delll, demek
tir. Mukaddimat-ı yakiniyyed e n 
oluşmuş, şartlarinı cami' olan mantıki bir 

larnma gelen " b e r r "  deyiminden 
alınmıştır. Genişlik tasawuru nedeniyle, 
iyilikte geniş davranmaya "birr" adı veril
miştir. Bazan "birr" kula nisbet edilir. 
Mesela :�� J..:,:Jı :;."Kul, Rabbine iyi dav
randı. denirken kullanılan "iyi davran
ma=birr" deyimi, Allah'a itaatta geniş 
hareket etti, anlamındadır. 
Bu geniş davranış iki kısımdır: Bir kısmı 
i'tikadda, bir kısmı da arnelde genişliktir. 
Nitekim, Allah'ın Resülüne; "Birr ne
dir?" diye sorulduğunda, itikadi ve arneli 
iyiliği içeren şu ayeti okumuştur. 

;,.G ;� ı); ::,1 �ı :.;J ("Yüzlerinizi doğu 
ve batı tar�fına çevirmeniz birr 
değildir. Lakin asıl birr; Allah' a, 
Ahiret gününe, meleklere, kitabla
ra . . .  iman edeninkidir . . . " (Bakara: 
177) 

Bu ayet, itikadi ve arneli birr'i birlikte 
içermektedir. (Müfredat) (A.E.) 

15).1 (BEREKET): Bir şeyde ilahi hayrın 
sabit olmasıdır. Bu ma'nada Yüce Allah 
şöyle buyurmuştur: "Onların üzerine 
gökten ve yerden bereketler 
açardık." 
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Tıpkı Bürke'de, yani küçük gölde suyun 
birikip kaldığı gibi, hayır sabit olup kaldığı 
için bu ma'na verilmiştir (Müfredat) 
(A.E.) 

�Ql (BASIT): Allah'ın isimlerinden biridir. 

f:_)Q1 (BELAG): Kasdediten yerin en son 
noktasına ulaşmaktır. Bu son nokta; yer 
olabilir, zaman olabilir veya tasarlanan 
şeylerden herhangi bir şey olabilir. Nite
kim "kemaline erdi", "kırkına erdi" 
denirken kullanılan "belag" kelimesi bu 
anlamdadır. (Müfredat) (A.E.) 

il)\_;)1 (BELAGA T) : Edebiyat kaideleri ve 
edebi san'atlarla ilgili, meani, beyan ve 
bedii içine alan ilim dalıdır. (İ .Ans . 
T.D.V.) (A.E.) 

�1 (BUD'):  Evlenme ve nikah anlamına 
gelir. Kadının tenasül organına (=ferc'ine) 
de bud' denir. 
Bazan bu d' ile, cinsi ilişki (=cima) is
tifa:l"!si kasdedilir. (A. E.) 

�.ı..;J1 (UELİYYE): Cahiliyye döneminde ara
pların, ölünün mezarı başında aç ve susuz 
bırakarak ölüme terk ettikleri dişi de
veye verilen addır. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.) 

t.�J(, :.J.:;ll BELED VE BELDE): Ge rek 
bayındır olsun ve gerekse olmasın, belli 
bir takım sınırları olan ve içinde 
yaşıyanların eseri bulunan her toprak 
parçasıdır. Yerin geniş mekanı olarak ad
landırılır. Bunun Kur'an-ı Kerim'de misali 
ise; "İyi ve temiz memleketin 
(=beled'in) bitkisi, Rabb'inin izniyle 
çıkar.)(A'raf: 58) ayetidir. 
Şehir anlamına da gel ir .  Hadis-i 
Şeriflerde Mekke Şehri anlamındadır ve 
Beled'ül-Emln, Beled'üi -Haram , 
Belde'tüllah şeklinde geçer. (A.E.) 

W1 (BEY'AT VE YEMiNİ): Bey'at, itaat 
için söz vermek, demektir. Bir adamın 
bir emire bey'at etmesi, sanki o adamın ; 
işlerini görmeye ve idareye o emiri vekil 
edinınesi ve onun icraatına itirazsız itaat 
edeceğine söz vermesi gibidir. 
Arablar, bir emire bey'at ettikleri zaman 
sözlerinde, yeminlerinde duracakianna 

delil olarak ellerini o emirin ellerine koya
rak, alış-verişte yapılan harekete benzer 
bir harekette bulunurlar. Bu davranışa; 
satış olayına benzediği için, "ba'a=sattı" 
fiilinin masdan olarak, "Bey'at" adı veril
miştir. 
Daha sonra "Bey'at" tokalaşma biçimine 
dönüştü ''Bey'at" kelime olarak da toka
laşma "=musafaha" anlamını taşır. İslami
yette yapılan ilk bey'at, Akabe bey'at' i 
idi. Halifelere Bey'at yemini, devletlerin 
ve hallerin çeşitli olmasına göre değişik 
biçimlerde idi. (İ.M .T.) (A.E.) 

;�-'J1 (BEYNİYYET): Lügatta; ortada olmak 
demektir. Tecvid ıstılahında beyniyy
et; harfleri telaffuz ederken sesin, ne 
tamamen akması, ne de tamamen hap
solmasına denir. Bu sıfat, şiddet v e  
rıhvet sıfatlarının ortasında bulunması 
bakımından, harflerine bu ad verilmiştir. 
(O.K.) (A.E.) 

�1 (BEYYİNE): Delil , şahid, bir da'vayı 
isbat için gösterilen hüccet, vesika de
mektir. Adaletli kimselerin şehadetlerine 
de "Beyyine-i adile" denir. (A.E.) 

:.:.:)1 (BEYT) :  Edebiyat terimi olarak; iki 
m ıs radan meydana getirilmiş nazımdır. 
(A.E.) 

:.:.:)1 (BEYT): Lügatta, ev anlamındadır. Ta
savvufta , ilahi hakikat ve sırların tecelli 
ettiği yer olan kalb anlamında kullanılan 
bir terimdir. (İ. Ans. T.D.V.) 

,:,(;.�·ı 2,; (BEYT'ÜL-AHZAN): divan ede
biyatında, Hz. Ya'kiib'un, oğlu Yusuf'tan 
ayrı düştükten sonra hayatını ızdırab 
içinde geçirdiği ev için kullanılan bir de
yimdir. (İ.Ans.T.D.V.) (A.E.) 

�ı 2; (BEYT'ÜL- HİKME): İslam ilim 
.Je kÔltür tarihinde tercüme ve yüksek 
düzeydeki ilmi araştırmaların yapıldığı 
merkeziere verilen addır. (İ.Ans. T.D.V.) 

;j_Jı � (BEY.T 'UL- İZZE) : K u r ' a n - ı  
Kerim'in bir bütün halinde inciirildiği ve 
dünya semasında bulunduğu rivayet edi
len yerin adıdır. 

JWı 2,; (BEYT'UL- MAL):-Devlet hazinesi , 
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devlete ait mal varlığının bütünü ve bu
nunla ilgili idari-mali kurum. 
Eskiden,  islam Devletinin M a  l i y e  
Hazinesi, sonraları, varisieri bilinmeyen 
veya varisieri başında bulunmayan 
ölülere ait malların korunduğu sandık ve 
bunun idaresidir. (A.E.) 

�;...:,.;Jı ::.:.;J1 (BEYT-İ MA'MÜR): Gök t e ,  
içinde meleklerin ibadette bulunduğu 
rivayet edilen mabeddir. (İ .Ans.T.D.V. ) 
(A.E.) 

ı..I"'G..___jı� (BEYT 'ÜL - MİDRAS) :  
' YahGdilerin dini eğitim ve  öğretim 

yaptıkları yerdir. (İ.Ans. T.D.V.) 

�_,:ı;J1 (BEDEVi): Çöl ve viihalarda devele
riyle birlikte konar göçer olarak yaşayan 
araplara verilen addır. (İ .Ans. T.D.V.) 
(A.E.) 

:::_,4�1 (BEDIHİYYAT): Aklın, hiçbir dellle 
ihtiyaç duymaksızın apaçık ve kesin ola
rak kablıl ettiği önermeler anianına gelen 
mantık terimidir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.) 

:::_.�i;j1 (BEDiİYYAT): Hz. Peygamber 
(s.�.v. ) ' in övülmesine (medhine) dair olup 
her beytinde en az bir bedii san'at bulu
nan kasidelere verilen addır. (İ . Ans . 
T.D.V.) (A.E.) 

�1 (BA'S): Kıyametin kopmasından sonra 
Allah tarafından ölülerin diriltmesi 
olayıdır. (i.Ans. T.D.V.) 

.;.J:,JI �-·'),)1 (BATŞE-i KÜBRA): Kur'an-ı 
Kerim'de, Bedir Gazvesi ve kıyamet 
günü için kullanılan bir deyimdir. (İ.Ans. 
T.D .V.) (A:E.) 

: �1 (BEKA) :  Kötü huy ve vasıflarından 
annan salikin, iyi huy ve vasıflar edinme
si, kendisinden fanf olup Hak ile beraber 
olma;:ı anlamına gelen bir tasavvuf terim
idir. (I.Ans. T.D.V.) (A.E.) 

: �1 (BEKA) :  Allah ' ın varlığının sonsuz
luğunu ifade eden kelam terimidir. 
(İ.Ans. T.D.V.) (A.E.) 

�ıS:.:;i1 (BEKKAIN) :  Tebük Gazves i ' ne  

katılmadıkları için üzülüp ağlayan yedi 
sahabi ve çok ağlamalarıyla meşhlır 
Klıfeli dört zahid tabii hakkında kullanılan 
bir deyimdir. (İ.Ans. T.D.V.) ,(A.E.) 

��1 (BAHIRE) Sôibe, Vesfle, Ham: Kur'an'da 
'Maide Saresinin 103. ayetinde bu keli
meler şöylece geçer·: "Allah; ne 
Bahire ' den, ne Saibe 'den, ne 
Vasile'den, ne de Ham'den hiçbirini 
meşru' kılma mıştır. " 
T efsirlerde bu kelimeler farklı biçimde 
açıklanmıştır. İbn-i Kesir, telsir 'inde bu 
kelimeleri şu hadis ile açıklıyor: 
Buhari'de, Museyyeb oğlu Said'in şöyle 
dediği nakledilmiştir: Bahire; sütü, putlar 
için alıkonan ve insanlardan hiç kimseye 
sütü sağdınlmayan hayvandır. Saibe ise; 
müşriklerin tanrı ları ıçın başıboş 
bıraktıkları ve üzerine hiçbir şey 
yüklemedikleri hayvarıdır . Müseyyeb 
oğlu Said der ki: Eblı Hüreyre , 
ResQJüllah (s .a .v.) ' in şöyle dedii;jini bildir
di: "Ben, Hüzaa kabilesinden Amir oğlu 
Amr' ı  cehennemde bağırsaklarını 
sürüklerken gördüm. Çünkü i lk kez o; 
hayvanlan putlara adayıp başıboş 
bırakmıştır. " Vasile ise; döl alınmamış 
devedir. Devenin ilk doğurduğu .baki re 
bırakılır, sonra ardından doğan bir dişi 
deve ile çiftlenirdi. Yani bu iki dişi deved
en biri diğerinin .ardından doğar -da ikisi 
arasında erkek bulunmazsa, bunu da put
ları için ayırıp salıverirlerdi. Ham ise; de
venin doğuranıdır. Belirli sayıda doğum 
yaptıktan sonra onu putlan için ayınrlardı 
ve bir daha hamile bırakmazlar, ona yük 
yüklemezlerdi . Bundan dolayı ona, ko
runmuş aniamma gelen "Hami" adını ve
rirlerdi. Müslim ve Nesai bu hadisi 
böylece rivayet etmişlerdir. (İbn-i Kesir) 
(A.E.) 

J-""G..:. � (BİNT-İ MAHAZ): Devenin bir 
yaşını' tamamlayıp ikincisine girendir. 
(A.E.) 

,i>;J � (BİNT-İ LEBÜN): İkinci yaşını ta
mamlayıp üçüncü yaşına giren devedir. 
(A .E.) 

* * 
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.; ... ,/Gl : G  (TA'ÜT-TE'NİS): Üzerinde "he"  
' 'olarak durulan (çok kez dişilik alameti 

olan yuvarlak te harfi)dir. 

:...........ıt:J ı� :..1J'G.J ı (TEELLÜF VE TE'LIF): 
Bi;'çok şeyleri, kendilerine "bir=vahid" de

necek biçimde bir araya getirmek, der
leyip toplamaktır. Gerek onun bazı 
cüzlerinin, öncelik ve sonralıkla bazısına 
nisbeti olsun ve gerekse olmasın. Buna 
göre te'llf (yani derleyip toplama) , tertfb 
(yani düzenleme) den daha geneldir. 

�G.Jl (TABİ ') : Bir yönden kendisinden öne 
' geçmiş olanın i 'rabına uyan her ikincidir. 

Bu kayıd i le ;  mübteda 'nın haberi, 
"alimtü ve a'lemtü" babından ikinci ve 
üçüncü mef'Gl haric kalmış olur. Çünkü 
bu şeylerde am il ' bir yönden amel et
mez. 
Tabi' ,  beş çeşittir: Te'kfd, sıfat, bedel, 
atf-ı beyan ve harf ile atıf. 

j_,s-'81 (TE ' KID ) :  Nisbet veya şumGlde, 
metbG 'un durumunu pekiştiren bir 
tabi'dir. 
Denildiki: Te'kid, kendinden önce hi'ısıl 
oran ma 'nanın tekrarlanmasından 
ibarettir. 

���81 (TEKID-İ LAFZi): Bu, birinci 
' lafzın' tekrarlanmasıdır. 

.. r.,, .• :81 (TE'SİS): Kendisinden önce hasıl ol
mamış diğer bir ma'na ifade .etmekten 
ibarettir .  T e ' sis , te ' kid 'den daha 
hayirlıdır. Çünkü sözün ifadeye hamledil
mesi, iadeye halledilmesinden daha iyidir. 

J-, __ ;81 (TE ' VİL) : Aslında, geri çevirme 
' (=terci) dir. Şeriatta ise; lafzı, zahir 
ina 'nasından , muhtemel olduğu bir 
ma'naya yorumlamaktır. Ancak yorumla-

nan bu muhtemel ma na, KiHib v e  
Sünnet'e uygun olmalıdır. Yüce Allah'ın 
şu sözünde olduğu gibi: " (Allah) , ölüden 
diriyi çıkarır." (En'am: 95) Eğer bunun
la, kuşun yumurtadan çıkarılması kasde
dilmiştir denilirse, tefsir edilmiş olur. Ve 
eğer mü 'm inin kafirden çıkarılması 
(=dünyaya getirilmesi) veya al imin 
cahilden dünyaya getirilmesi kasdedil
miştir, denilirse, te'vil yapılmış olur. 

��j (TEBAYÜN) İki şey arasındaki karşı tlık: 

İki şeyden biri diğerine nisbet edildiği za
man, onlardan biri, diğerinin doğru 
sayıldığı bir şeyde doğru sayılmamasıdır. 
Eğer bir şey üzerinde hiç doğru 
sayılmazlarsa, ikisi arasırıda külli tebayün 
(=tam karşıtlık) vardır. Insan ve at gibi. 
Bu ikisi, külli olan iki salibe'ye dayanır. 
Eğer bu ikisi kül'de yani bütünde doğru 
olurlarsa, ikisi arasında cüz'i tebayün 
vardır. Hayvan ve beyaz gibi. Bu ikisi 
arasında bir bakımdan genellik vardır. Ve 
ikisi de cüz'I olan iki salibe'ye dayanır. 

J:.Ji �y (TEBAYÜN'ÜL-ADED): İki (=çift) 
adedle beraber üçüncü (=tek) adedin 
sayılmamasıdır. On ile beraber dokuz 
gibi. Çünkü bu ikisi için sayan aded 
"bir"dir. "Bir" ise aded değildir. 

:.1 :�n (TEBESSÜM) gülümseme: Kendisi ve 
yanındakiler tarafından işitilmeyen hafifçe 
gülmed ir. 

i;�l (TEBVİE ) :  Boş bir evde kadının 
' barlndırılmasıdır. 

(D iğer bir ta' rife göre,  t e b v i e :  
Cariyeni.n, efendisi veya efendisinin aile 
fertleri tarafından ıstıhdain edilmeyip .ko
casına, evinde teslim edilmesi demektir.) 
(A.E. )  

�- <:n (TEBŞIR): (Müjdeleme): Sevindirici 
haber vermektir. 
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��1 (TEBZiR) :  Malı, israf biçiminde 
dağıtmaktır. 

: .. ��n (TETMiM): Sözde; maksadın hılafını 
- akla getirmeyecek biçimde, mübalağa 
gibi bir nükte için bir fazlalık getirilmesi
dir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu 
gibi: 

'ı ' T l  ... ...:· " · "'' "' ı-. - . ı . � ' 1 '' .r.:""' .J ._ u � � <S""' i U:.J ı uJ·•-•-"-!J 

Yani: "Yemeği sevdikleri ve ona ih
tiyacları olduğu halde, onu yoksula, 
yetime ve esire yedirirler. "  (Insan:S) 

�1 (TECELLi): Gaybların nurlarından kal
blere açılan şeylerdir. Tecellinin geliş 
yerleri birden çok olması bakımından 
"gayblar" diye çoğul söylendi. Çünkü 
her ilahi ismin, kavramı ve vecihleri 
�akımından çeşitli tecellileri vardır. 
Içlerinden tecellileri açığa çıkan gaybların 
başlıcaları yedidir: 1- Hakk'ın gaybı ve 
Onun haklkatları. 2- Hazrette veya daha 
aşağısında en gizli temylz ile mutlak 
gaybdan ayrılan gizli gayb. 3- Kabe 
kavseyn hazretinde gizli temylz ile ilahi 
gaybdan ayrılan s·ır gaybı. 4- R fi h 
gaybı: Bu, emri olan tabi'de gizli ve en 
gizli temylz ile ayrılmış vucOdl sırrın haz
retidir. 5- Kalbin gaybı: Bu da ruh ve 
nefsin kucaklaşma mevkii, vucCıdi sırrın 
doğurtma yeri ve birsel çokluk içinde 
onun açılma kürsüsüdür. 6- N e fs i n 
gaybıdır ki bu, münazara ünsüdür. 7-
Bedeni latifeler gaybı: Bunlar, cem'an 
ve tafsiler ona hak olan şeyleri keşfetmek 
için nazariarının atıldığı yerlerdir. 

�Wı �1 (TECELLi-i ZATi) : M e b 
dei ; s ıfat!ardan bir sıfatla beraber 
sayılmaksızın zat olan şeydir. Eğer bu, 
ancak isimler ve sıfatlar vasıtasıyla hasıl 
oluyorsa, böyledir. Çünkü Hak, varlıklar 
üzerine, zatı bakımından ancak esrnal 
perdelerden bir perde arkasından tecelli 
eder. 

�u::.ıı �1 (TECELLi-i SIFATi): Mebdei, 
Zat'tan ayırd ve ta 'yin edi lmesi 
bakımından, sıfatiardan bir sıfat olan 
şeydir. 

�1 (TECRiD): İçeriden ve kalbden Al-- ' 

lah'tan başkasını ve dünyayı gidermektir. 
Çünkü kalb ve içerinin zatında birbirine 
�yan agyar ve kevnl sOretlerden başka 
bu ikisinde hiç bir perde yoktur. Mesela: 
Aynanın berrakl ığ ın ı  gideren ve 
düzlüğünü bozan, ayna yüzeyindeki 
çıkıntı ve teş'lrat gibi. 

ü:>L;Jı ..,; :ı.,_;.�.J1 (TECRİD Fi'L- BELAGA): 
Bir Sifatla nitelendirilmiş olan bir durum
dan, bu sıfatta onun benzeri olan diğer 
bir durumun çıkarılıp alınmasıdır. Çünkü 
kendisinden alınan bu durumdaki o sıfatın 
kemalinde mübalağa vardır. Mesela, in
sanların: 

� ı.ı':JJ ::,.... .) ("Benim, falancadan 
sı�ak ' bir dostum var." demeleri gibi. 
Çünkü bu sözde, bir sıfatla nitelenmiş 
olan bir durumdan -ki bu, sadakatla nite
lenmiş olan falandır- diğer bir durum 
çıkarılıp alınmıştır ki o da, bu sıfatta falan 
gibi olan dosttur. Bu, falaneada bulunan 
sadakalin kemalincieki mübalagadan do
layıdır. Sadik-ı hamim: Sıcak dost· 
şefkatli ve cana yakın olan arkadaştır: 
Onların : "Min fülanin= Fa l andan " 
sözündek i  "m i n =  dan " edat ı ,  
"tecridiyye" diye adlandırılır. 

f:,;w1�1 (TECNis-i MUDARi ' ) :  İ k i  
- kelimenin ancak birbirine yakın olan harf

te ayrılmalarıdır. Ör. ,;)�iG ,;))1 gibi. 

...._,�ı �  (TECNiS'ÜT- TASRİF): Bi r  
- 'harfin yerine diğerini getirmek sOretiyle 

iki kelimenin ayrı olmalarıdır. Bu, ya har
fin mahrecinden olur. Yüce Allah 'ın şu 
sözünde olduğu gibi: 

� ��·u.:;_:, � �� �� Ya da ona yakın 
olur: (;,...,1G�1 kelimeleri arısında 
olduğu glbi. 

...._,�1 � (TECNiS'ÜT- TAHRiF) : Bu ,  
- 'iki _keli{ne arasındaki ayrılığın hey'ette, 

yani harekede olmasıdır. Ör. �:r. � �:; 
kelimelerinde olduğu gibi. 

�1 � (TECNJS'ÜT- TASHiF} : 
- Bu, iki kelime arasındaki farkın bir nokta 

olmasıdır. Ör. ��� �� gibi 
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._;;t:.Jı j.;,� (TECAHÜL'ÜL- ARiF (Bilip de 
bilmemezlikten gelen): bir nükteden do
layı, bilineni, bilmiyormuş gibi davran
maktır. Yüce Allah' ın (c .c . ) ,  peygamberi
miz (s .a.v. ) ' in sözünden naklettiği şu 
kavlinde olduğu gibi: "O halde ya biz 
veya siz, doğru yolda veya apacık 
bir sapıklık idndeyiz." (Sebe' :  24) 

��01 (TİCARET) :  Kar ile satmak için bir 
şey satın almaktır. 
(Diğer bir ta'rife göre, ticaret: Kazanç 
amacıyla yürrtülen alım- satım etkin
liğidir.) (A.E.) 

�1 (TAHKIK) : 
'kanıtlamaktır. 

Mes'eleyi ,  delili i le 

��� (TEHARRI): İki iş veya durumun en 
yaraşır, en uygun ve evla olanını taleb 
etmektir. 

��� (TAHRİF ) :  Ma'nayı değil , lafzı 
'değiştirmektir. 

�1 (TUHFE): (Hediye veya armağan gibi) 
kişiye verilen iyi bir şeydir. 

��1 (TAHZIR)< Kendinden sonra gelen 
şeyden sakındırmak için; "İttekı=sakın" 
ke l imesini takdtr etmekle o lan 
ma'mCıldür. Ör. 

:ı..::..�r:, :ıJ41="As\andan sakın" gibi. Ya da 
kend i s iilden  sak ınd ı r ı l an  
tekrarlamakla olur. Ör. :;.-_,1.ıı 
"Yoldan, yoldan sakın" gibi� 

şey i  
�),.J1 = 

�1 (TEHALLI): (tenhaya çekilme, yalnız 
kalma), yalnızlığı seçme ve Hak'tan 
alıkoyan her şeyden yüzçevirmedir. 

�1 (TEHALHAL (Gevşeme ,  seyre
kleşme): Dışardan kendisine bir şey ek
Jenmeksizin hacmin artmasıdır. Bu, 
t e  k a  5 ü f 'ün (yani s ıkiaşma ve 
yoğunlaşmanın) zıddıdır. 

[��1 (TEHARÜC) :  Lügatta; hurfic 'dan 
tefaül babıdır (ve paylaşma, hakkından 
vazgeçme, gibi anlamlara gelir.) 

lstılahta; varislerin, terekeden belirli bir 
şeyle ,  kendilerinden bazısını çıkarmada 
anlaşmaland ır. 

�1 (TAHSIS) :  Genel olanı; müstakil 
ve kendisine yakın veya b itişik 
(=mukterin) olan bir delll ile, kendisinden 
bir kısma kasr etmektir. "Müstakil" 
lafzıyla; istisna, şart, gaye ve sıfattan 
sakınıldı. Çünkü bunlar, eğer genel olana 
ilişirse, "mahsus " diye adlandırılmaz. 
"Bitişik=mukterin" lafzıyla da; "Her 
şeyin halıkı" sözündeki gibi, neshten 
sakınıldı. Çünkü bu sözde, zarCıreten bi
linir ki, her şeyi yaratmak Allah Teala'ya 
mahsCıstur. 

J.Jı � (TAHSIS 'UL-İLLE) :  Bir engel· 
den -dolayı, bazı suretlerde, üzerine 
iddiada bulunulan (=müddea aleyh olan) 
vasıftan hükmün geri kalmasıdır. 
Denilir ki: İstihsan, illetierin özel olması 
babından değildir. Yani kıyası tahsis edici 
bir delil değildir. Bilakis, o, ilietin yok
luğundan dolayı, kıyasın hükmünün yok· 
luğudur. 

�1 (TAHSIS) :  Dil bilginlerine göre; 
�ekrelerde (yani belirsiz isimlerdel hasıl 
olan ortaklığı azaltmaktan ibarettir. Ör. 
���� ="Alim bir adam" gibi. (Burada 
&ilim sıfatı ,  tahsis içindir.) 

��1 (TEDAHÜL): Hacmi ve mikdan art
maksızın, bir şeyin diğer bir şey içine gir
mesinden ibarettir. 

.;·J:wıj_;-(0 (TEDAHÜL'ÜL-ADEDEYN): İki 
adedin en azı, en çok sayılması, yani onu 
yok etmesidir. Ör. Üç ve dokuz gibi. 

��1 TEDKIK): Düşünüp inceleyen kimse!
, er için tarlkı ince olan bir delil ile mese
leyi is bat etmektir. 

��l "(TEDBIR) : Kölenin azad olmasını , 
(efendisinin) ölümüne bağlamaktır. 

��1 (TEDBIR) : Zor bir fiille re'yi kullan
maktır. Denildi ki: Tedblr, hayrı bilmekle 
akıbetler hakkında düşünmektir. Yine 
denildi ki :  Tedblr, Akıbetierin bilinme
sine göre işleri yürütmektir. Bunlar, Allah 
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Teala için hakikaten ve kul için mecazen 
olur. 

Hak'tan kula ulaşan yardım gibi. 

�'.81 (TEZYİL) Ekleme: Bir cümleye, onun 
��1 (TEDEBBÜR): İşierin sonları hakkında 'ma 'nasını içeren bir cümle .eklemektir. 

düşünmekten ibarettir. Bu (tedebbür), te- Te'kid gibi. Buna misal şu ayettir: "İnkar 
fekküre yakındır. Ancak tefekkür; delil ettiklerinden dolayı onları böyle 
hakkında düşünmekle kalbin tasarrufta ceziHandırdı k ;  Biz, nankörden 
bulunmasıdır. Tedebbür ise; sonlar başkasını cezalandırır mıyız?" (Sebe' :  
(=akıbetler] hakkında düşünmekle kalbin 1 7) 
tasarrufta bulunmasıdır. 

��1 (TEDELLI): Mukarrabin'in (yani seçkin 
meleklerin), yollarının bitimine kadar 
yükselmeyerinden sonra, sahv-ı müfik ' ın 
varlığı sebebiyle inmeleridir. Allah'tan 
başkasının isti'dad ayağının basmadığı 
zatının kudsiyyetinden Hakk'ın inmesi 
karşılığında kullanılır. B u ; yaklaşma 
sırasında onların isti'dadlarıııın genişliği ve 
darlığının iktiza ettiği şeye göredir. 

�:f.rl (TEZNİB): İki taraftan birinin ihtiyacı 
'olmaksızın, ikisi arasındaki münasebetten 
dolayı, bir şeyin ardına diğer bir şey ekle
mektir. 

:,...,�1 (TERTİB) :  Lügat bakımından, her 
'şeyi mertebesine koymaktır. istılahta 
ise; bir çok şeyleri, kendilerine bir tek 
şey denecek biçimde düzenlemektir, ki 
onun bazı cüzlerinin, öne geçme ve geri 
kalınakla bazısına nisbeti olur. �ClJ1 (TEDANi): Mukarrabin'in (yani seçkin 

meleklerin) mi'racıdır Onların, bil'asale, �;n (TERTİL): {Kur'an ' ı okurken) Harfle-
yani veraset olmaksızın gai mi'raclarıdır 'rin rnahreclerini gözetmek ve duraklara 
ki, hazret-i kab e kavseyn 'e erişir. Ve riayet etmektir. 
veraset-i Muhammediyye hükmüyle de 
hazrete veya daha aşağısına erişir. B u 
hazret, tedani rakikasının mebdeidir. 

:;,.ı:&ıı (TEDLİS) :  (Lügatta gizlemek, an
famındadır. Bir hadis ıstılahı olarak); İki 
kısımdır: Birisi; isnadda tedlistir. Bu, ken
disiyle görüştüğü kimseden, hadisi 
işitınediği (=almadığı) halde, sanki ondan 
hadisi işitip almış zannını verecek 
biçiminde veya çağdaşı olduğu halde 
görüşmediği kimseden , onunla görüşmüş 
veya hadisi ondan işitmiş zanmnı verecek 
biçimde hadisi rivayet etmesidir. 
Diğeri de; şeyhlerde tedlisdir. Bu da, 
ravinin , bir şeyhten işittiği bir hadisi 
rivayet edip onun adını veya künyesini 
söylemesi ve tanınmaması için bilinmey
en şeylerle onu vasıflandırmasıdır. 
(Şeyhlerde tedlls şÖyle de olur: 
Ravinin, durumunu gizlemek istediği 
şeyhini, haiz olmadığı yüksek. vasıflarla 
anınası veya bilinen künyesinden başka 
bir isimle zikretmesidir . )  (H. lstılahları) 
(A .E.) . 

:;,.ı:&ıı (TEDLIS) :  (Tasawuf terimi olarak) 
�özdeki ruhani latifedir. Bazan iki şey 
arasındaki bağlayıcı latif aracıya denir. 

Denildi ki: Tertil, sesi alçaltmak ve hazin 
hazin okumaktır. 

��-1 (TERTIL) : Tertib edilmiş harfler 
, arasında yakınlığı gözetmektir. 

:,W:?J1 (TERFİL): (Aruz ilminde), hafif bir se
beb eklemektir. �� =Mütefailün gibi 
ki, bunun nfin'u �lif'e çevrildikten sonra 
"tün" eklenip ��)�� =Mütefaılatün 
olmuştur. Ve bu, ' Müreffel diye ad
landırılır. 

�:?J1 (TERSİ ' ) :  Bu bir sed'dir ki , iki 
, karineden birinde veya daha çoğunda , 
vezinde ve diğerinin harfi üzerindeki uy
gunlukta, diğerinden ona mukabil olan 
şeyin benzeri vardır. 
İki karineden maksad; vez inde  ve 
kafiyede birbirlerine uygun olanlardır. 
Ör. 

t_ L:...:.'l''ı t_;L_:, � ��� t_ � Vı � � 
..Acj .r.-G� Yani: "0, lafıının zahirieri ile 
'ieci'l��i ş�killendidr ve va'zının yasaklan 
ile kulakları döver. anlamındaki sözde 
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olduğu gibi. 
İkinci karlnede bulunanların hepsi, vezin 
ve kafiyede . birincinin mukabil olduğu 
şeye uyar. Onun lafzına gelince; ikinci 
karlneden hiçbir şey ona mukabil olmaz. 

� )1 (TERSI'): Bu, lafızların; vezinleri eşit , 
- sonlan birbirine uygun olmasıdır. (Diğer 
bir tarlfe göre, Ters!' : Bed!' çeşitlerinden 
bir çeşittir. Fasıla ve vezinlerde birlik 
gibi.) (A.E. )  
Yüce Allah'ın şu sözleri buna rnisaldir. 

o ' 'L.......> a � ı ' i o •  'Cl Oı � !"Muhakkak r*' - '"'· r-' r*' - - '"'· 

dönüŞleri Bizedir. ' S�n�a onların 
hesabını görmek Bize düşer. " (Gaşiye: 
25-26) . 

' :1 ' G.]ı � i' ·' :r (\'ol -; 1 
·� '-":' .)  . '-'}-Jr:' u';'.J f. '-': 

"İyiler mutlaka ni' m et içindedirler_ 
Kötüler de mutlaka yakıcı ateş 
içindedirler. " (İnfitar: 13-14) 

��1 (TERHİM) :  ismin sonunu hafifletmek 
' için hazfetmektir. 

;_;'�Cf.ı1 (TERADÜF): Mefhumda ittihaddan 
ibarettir. (Yani, iki veya daha çok kelime
nin anlamdaş olmasıdır. ) 
Denildi ki: Teradüf, bir itibarla, bir şeye 
delalet eden müfred lafızların ardarda 
gelrnesidir. 

J'�Cf.ı1 (TERADÜF): İki anlamda kullanılır. 
Bunlardan biri; doğrulukta birleşmedir. 
İkincisi; rnefhumda birleşme (anlamdaş 
olma)dır. Birinciye bakan, ikisi arasında 
ayrılık görür. ikinciye bcıkan ise, ikisi 
arasında ayrılık görmez. 

;,.�ı ÇfERECd): Mümkün olan bir şeyi is
tediğini veya onu beğenrnedigini belirtc 
mektir. 

· 

��l (TERcl') :  Ezanda, Şehadeteyn'de 
�

- sesi alçaltıp, sonra bu ikisinde sesi 
yükseltmektir. 

�1 ir) (TEREKET'ÜL- MEYYİT): Ölen 
kişinin geride bıraktıklandır. lstılahta ise; 
aynına başkasının hakkı tealluk etmekten 
arınmış maldır. 

is")1 (TEREKE): Lügatta, kişinin terkettiği 
ve geriye bıraktığı şeydir. lstılahta ise ;  
tereke; insanın, başkasının hakkından hal! 
ve arınmış olarak geriye bıraktığı şeydir. 

:,..,S)1 (TERKİB): Basit harfleri bir araya 
'toplamak ve kelime olması için onları 
düzenlernektir. 

j:D1 (TESELSÜL) : Sonu ge lmeyen 
{gayr-ı mütenahl) işleri tert!b etmektir. 

� _l �tl (TESLIM) :  Allah'ın emrine bağlanıp 
' boyun eğmek ve uygunsuz itirazı terk et

mektir. 

; .. _ı:: n ( T E  s L i  M ) :  Kazayı r ıza i l e  
- karşılarnaktır. Denildi ki: Teslim, başa 
bela indiğinde, içte ve dışta değişme ol
maksızın, sabit olmaktır. 

e:L..lı1 (TESAMUH) : Sözdeki niyet ve mak
sadın bilinmemesi ve onu anlamada diğer 
bir lafzın takdir edilmesine ihtiyac duyul
rnasıdır. 

t-.' :n (TESBİH): imkan ve hudusun eksik-
'liklerinden Hak Teala'yı tenz!h etmektir 
(Yani Allah Teala'yı, sonradan varedilmiş 
yaratıkların eksikliklerinden arık say
maktır.) 

�1 (TESMİT): Her beyti dört kısım 
yap ıp , kaslde bit ineeye kadar 
dördüncüde kafiyeyi gözetmekle bera
ber, üçünü bir seci' üzere düzenlemektir. 
Şairii-ı şu sözünde olduğu gibi: 

Lo :.n (TESBİG) : Aruzda, kelimenin sonuna 

sakin bir harf eklernektir .  ::,J)(.cG = 
Failatün gibi ki, "n u n "  u "el if"  e 
çevrildikten sonra, sonuncı başka bir 
n u n "  eklenip �G)(.cG =F a i l a t a n  
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olmuştur. Bu da 0�G =Fa i l iyyan 
şekline nakledilip "Müsebbağ" diye ad
landınlır. 

��1 (TESERRI): Cariyeyi, azilsiz va't edil
miş olması (cinsi ilişki) için hazırlamaktır. 

• _ _',�n (TEŞBIH) :  Lügatta; bir durumun 
diğerine ma'nada ortak olduğunu 
gös t e rmek t i r .  B i r i n c i  du rum , 
Müşebbeh 'tir. İkincisi , Müşebbehün 
bih 'tir. Bu ma'na, teşbih vechidir. Bun
da, Teşbih aleti, teşbih maksadı ve 
müşebbeh (=benzetilen) bulunması 
gerekir. 
Beyan alimlerinin ıstılahında; bir şeyin 
kendisinde bulunan niteliklerinden bir 
nitelikte iki şeyin ortaklığını göstermektir. 
Arslandaki cesurluk ve güneşteki ışık gibi. 

Teşbih ; ya müferred teşbih olur. 
Resuluilah (s .a .v.) ' in şu sözünde olduğu 
gibi: "Ailah'ın benimle gönderdiği 
hidayet ve ilmin durumu, bir yere 
yağan bol yağınura benzer. " Bu ha
diste, ilim, bol yağınura benzetilmiştir. 
Ondan yararlanan kişi iyi bir yere, ondan 
yararlanmayan ise çorak (veya cavlak 
veya kaypak) bir yere benzetilmiştir. 
Bunlar, toplu benzetmeler (=teşbihat-ı 
müctemia) dır. 
Ya da mürekkeb teşbih olur. Resuluilah 
(s .a.v.} 'in şu sözünde olduğu gibi: " Be
nim durumum ile, benden önceki 
peygamberlerin durumu, bir bina 
yapmış olan adam(ın şu işin)e benzer 
ki, binayı iyi ve güzel yapmış ancak 
bir yerinde bir kerpiç eksik 
bırakmıştır. " 
Bu hadiste; mecmii', mecmii'a (Yani bir 
grup, diğer bir gruba) benzetilmiştir. 
Çünkü benzetme vechi, akli olup belirli 
durumlardan elde edilmiştir. Buna göre, 
peygamberliğin durumu, (tuğla veya ker
piçlerle örülmüş) binaya benzetilmiş oluy
or. 

B İ '  L -
EVLEVİYYE): Üstün ve üstün olmamakta 
f e rd i e r i n  f a r k l ı  o l m a s ı d ı r  
"Varlık=Vüciid" gibi ki o ,  varlığı vacib 
alanda , varlığı mümkün oiandan datia 

tam, daha sağlam ve daha güçlüdür. 

)-'8G/ı ���·, :n ('fEŞKiK Bİ 'T-
TAKADDÜM VE'T-TEAHHUR) : B u ,  
bazısında ma'nanın hasıl olması, diğer 
bazısında hasıl olmasından önce olmasıdır. 
Yine "varlık=vuciid"  gibi ki, onun 
vacibde bulunması, mümkünde bulun
masından öncedir. 

�G ö�� �1 (TEŞKiK Bİ '  Ş
ŞİDDET VE'D-DA'F) : Bu, bazısında 
ma'nanın hasıl olması, bazısından daha 
şiddetli olmasıdır. Yine "varlık=vüciid" 
gibi ki , o vacib olan varlıkta, mümkün 
olandan daha şiddetlidir. 

> _;,:n (TEŞ'iS): ;)�G = Failatün'ün vet
'ed ' i�den (parçası�dan) olan harekeli bir 
harfin hazfedilmesidir. "�"nın veted' i ,  
ya "lam"dır. Nitekim bu,  fmam Halil ' in 
görüşüdür ki, geriye; ;)CCG= Faatün 

kalıp ;)_:.r.= Mef'iilen'e nakledilir. Ya da 
"ayn"dır. Nitekim bu da İmam Ahfeş ' in 
görüşüdür ki geriye; ;)�G=Falatün kalıp; 
;)_:.r.= Me f  'Cı l en  ' e  nak l ed i l i r  ve 
"Müşe'as" diye adlandırılır. 

.:..G.;)I  '. _ .  ·,: (TEŞBIB 'ÜL- BENAT): K ı z  
çocuklarının, derecelerinin farklılığına 
göre zikredilmesidir. 

:_._.�ı (TASRIF): istenilen ma'naları elde 
'etmek için bir aslı ,  çeşitli kipiere ve 
kalıplara nakletmektir ki, bu ma'nalar an
cak onlarla hasıl olur. (Diğer bir deyimle 
tasrif, bir kelimenin çekimidir.) 

:_._.�ı (TASRiF): Kelime yapılarının, i'rab 
'olmayan durumları kendileriyle tanınan 
asılları bilmektir. 

�1 (TASHiH): Lügatta; hastadan has
-talığı gidermektir. (Feraiz ilmi) ıstılahında 
ise, hisseler ile mirasçı sayısı arasında vaki 
olan küsCıru gidermektir. 

�1 (TASHIF): Bir şeyi, yazanın kasdet
tiğinin hılafına veya alimierin üzerinde 
-anlaştıkları şeyin hilafına okumaktır. 
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(Tashif; sayfada hata eylemek, demektir. 
Yani sayfada doğru yazılmış kelime veya 
sözü hataen değiştirerek yanlış okumak 
veya yazmaktır. Mesela "haber" lafzını 
" hayır" okumak veya yazmak gibi) 
(Kamus) (A.E.) 

J � "'  ;: "' .ı;a.:ll (TASAVVUR) :  Bir şeyin suretinin, 
akılda hasıl olmasıdır. 

��� (TASDiK): Kendi isteğinle, haber ve
rene, doğruluğu nisbet etmendir. 

�_;.a�Jl (TASAVVUF) :  zahiren, şer'i ede
blerle beraber durmaktır ki, bunların 
zahirden olan hükmü batında görülür. 
Batmen de şer'i edeblerle beraber dur
maktır ki, bunların batından olan hükmü 
zahirde görülür de bu iki hükümle ede
blenen kişi için kemal hasıl olur. 

�_;..;.,1 (TASAVVUF): Hepsi ciddi olan bir 
mezhebdir. Sôfiler ona şakadan bir şey 
karıştırmazlar. 
Denildiki: Tasavvuf, kalbi, yaratıklara 
muvafakattan arındırmak, tabii ahlaktan 
ayrılmamak, beşeri sıfatları söndürmek, 
nefsani da'valardan uzaklaşmak, ruhani 
sıfatiada beraber olmak, hakikat ilimlerine 
tutunmak, sonsuza dek iyi ve üstün olan 
şeyleri kullanmak, bütün ümmete öğüt 
vermek, Allah için hakikat üzere sözünde 
durmak, şeriatta ResOiullah (s.a.v.) 'e uy
maktır. 
Denildi ki: Tasavvuf, ihtiyarı terketmek
tir. Yine denildi ki: Tasavvuf, olanca 
gücü ile kişinin, Tanrı'ya candan yakın 
olmaya çalışmasıdır. 
Kimi de demiştir ki: Tasavvuf duygu
larını, nefeslerinin gözetlemesiden koru
maktır .  Kimi de ;  itirazdan yüz 
çevirmektir, demiştir. 
Kimine göre; tasavvuf, Allah Teala ile 
beraber olan muamelede samimi ve 
arınmış olmaktır. Onun aslı, dünyadan 
feragat etmektir. Kimine göre de; emir 
ve nehy altında sabretmektir. 
Kimisi de: Tasavvuf; şerefienmeyi 
bırakmak, tekellüfü ve yapmacık dav
ranışı terk etmektir, demiştir. 
Tasavvuf: Hakikatleri almak, inceliklerd
en söz etmek ve yaratıkların ellerindeki 

şeylerden ümit kesmektir, diyen de 
vardır. 

� ';,':tj (T A Z M i N ) : Ş i i rd e ,  b eyt ' i n  
ma'n�sının, kendinden öncesine taalluk 
etmesidir ki ondan. başkasına taalluku 
sahih olmaz. 

(J'�:;Jı � (TAZMiN'ÜL- MEZDÜC): Ne
, sir vi nazım karineleri esnasında, asli 

kafiyelerin ve se ci ' !erin hudOdun u 
gözettikten sonra sed'li iki lafzın vaki ol
masıdır. Yüce Allah'ın şu sözün olduğu 
gibi: � � L;....:.. ::_.... ;d: � � = "S a n a  
Se be� de:ı s�ğlam ' bir haber getir
dim." (Nemi: 22) 

ResOluilah (s.a.v.)'in şu sözü de böyledir: 
"' �"' 1 "' .Jd. "' .J o .. ' ı"j " M""' • J i.>Y..,. i.>� �.ı_,;.._;...., (= u mın er, 
ve yumuşak' kimselerdir." 
Şiirden örnek de şudur: 

kolay 

::.;� �cu� flı � �� Ç)ı � -�� 
�� ...Q� ulJJı 

�W1 (TEDAYÜF) : İki şeyin; bunlardan 
her birinin tealluku, . diğerinin kendisine 
tealluk etmesine sebeb olacak biçimde 
olmasıdır. Ör. Übüvvet ve bünuvvet 
(babalık ve oğulluk) gibi. 

�W1 (TEDAYÜF) : İki durumdan her biri
nin tasawuru, diğerinin tasawur edilme
sine bağlı olmasıdır. 

J.Vn (TATBiK): Buna, mutabakat, tıbak, 
'tekafü' ve tezad da denir. Bu, tekabülü 
gözetmekle beraber iki zıt şeyin bir araya 
getirilmesidir. Ancak isim, fiil ile beraber 
ve fiil de isim ile beraber gelmez. Yüce 
Allah ' ın şu sözünde olduğu gibi: "A z 
gül�ünler, çok ağlasınlar. " (Tevbe : 
82) 

J_Vn (TATBİK) : Fiilin fiil ile ve ismin isim 
' ile karşılaştırılması (=mukabelesi) dir. 

�1 (TETAVVU') nafile: Farz ve vacibler 
üzerine ziyade olarak meşru' kılınan nafile 
i badetin adıdır. 
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J-.�1 (TATVIL) Sözü uzatma: Maksadın aslı 
üzere lafzın ziyade edilmesidir. 
Denildi ki; tatvil, maksadın aslı üzere 
olan faydasız fazla!ıktır. 

j_ı".:I1 (TA'LIL): Eseri . isbat için müessirin 
'sübCıtunu takrir etmektir. 

�I .J';:_, ı.) J,i'/-11 (TA'LIL Fi MA'RIZ'IN
NASS ) :  'su '  i l ietin gereğiyle verilen 
hükmün, nassa muhalif olmasıdır. Yüce 
Allah 'ın: "Adem'e secde edin . "  diye 
buyurduktan sonra, İblis'in: "Ben ondan 
daha hayırlıyım; beni ateşten ya
rattın, onu ise çamurdan yarattın." 
(Sad: 76) demesi gibi. 

j_ı'.:n (TA'LIL): Zihnin, müessirden esere 
intikal etmesidir. Zihnin, ateşten dumana 
intikal etmesi gibi. İstidlal ise, zihnin, 
eserden müessire intikal etmesidir. 
Denildi ki: Ta'lrl, gerek tam olsun , ge
rekse eksik olsun, bir şeyin sebebini 
açıklamaktır. Doğru olan şudur ki: 
Ta'lil, eseri isbat için müesserin sübutunu 
takrtr etmektir. İstidlal ise, muessiri isbat 
için, eserin sübCıtunu takrir etmektir. 
Denildi ki: İstidlal, medlGlü isbat için 
delili takrir etmektir. Gerek bu, eserden 
müessire olsun, gerekse tersi olsun veya 
iki eserin birinden diğerine olsun. 

: / ::n (TEASSÜF): Sözü, kendisine delaleti 
açık olmayan bir ma'naya hamletmektir. 

: {;.:n (TEASSÜF) :  İstenilene (matlCıba) 
ulaştırmayan yoldur. Denildi ki: Teassüf; 
sözün zayıf olmasıdır. 

:,_;"/·11 (TA'KiD): Vaki olan halelden (yani 
, zayıflık, boz�kluk ve eksiklikten) dolayı, 
lafzın, kasdedilen ma'naya delaletinin açık 
olmamasıdır. · 

Bu, ya lafızların tertrbinin; takdim veya 
te'hir veya hazif veya ıdmar veya tnak
sadı anlamayı zorlaştıran daha başka seb
eblerden dolayı ma'naların tertibine uy
gun olmamasıyla olur. 
Ya da intikalde olur. Yani maksada 
delalet eden kartnelerin gizli olmasıyla 
beraber birçok vesaite muhtac olan 

levazımın irad edilmesi sebebiyle ,  lügata 
uygun olarak anlaşılan birinci ma'nadan 
zihnin ikinci maksada intikalinde, lafzın, 
bir bozukluktan dolayı , .maksada 
delaletininin açık olmamasıdır. 

'ı_;'/11 (TA'KiD): Söz kapalı olup ma'nasının 
kolayca anlaşılmamasıdır. 

�_; •. �.11 (TA'RIF) Tanım, tanımlama: bilinmesi, 
,diğer bir şeyi bilmeyi gerektiren husCısu 
zikretmekten ibarettir. 
(Diğer bir deyimle ta'rif: Bir maddeyi 
bütün gereklerini içine alır bir biçimde bir 
ibare ile anlatma.) 

�1:....,__.:,d1 (TA'RiF-İ HAKIKi): Lafzın 
' konulduğu şeyin hakikat ı ,  lafzın 

mukabilinde olmasına rağmen, lafzın on
dan başkasıyla bilinmesidir. 

�1 :._.,�1 (TA'RIF-İ LAFZI): Lafzın ,  bir 
, ma'n�ya delaletinin açık olmasıyla bera

ber, bu ma'naya delaleti daha açık olan 
bir lafızla tefsir edilmesidir. Mesela, senin 
:ı:..,�·l :r-:.:;11 = "Arslan gazanfer" demen 
gibi. Bu, hasıl olmayan bir tasavvurun, 
kendisiyle ifade edilmek istendiği hakiki 
bir ta'rif değildir. Aricak burada maksad; 
diğer ma'nalar arasından, "gazanfer"  
lafzının konulduğu "arslan" ma'nasını be
lirtmektir. 

�-�.11 (TAACCÜB) Şaşakalma: Sebebi gizli 
olan şeyden nefsin etkilen�esi (yani ruh
da meydana gelen değişiklik)dir. 

�1 (TEAYYÜN) : Kendisine başkası ortak 
olmayacak biçimde, bir şeyin başkasından 
kendisiyle ayırd edildiği şeydir. 

i)\Sjl � J:.,�l (TA'Rİ:i Fİ'L- KELAM): 
Açıklama yapılmaksızın, işitenin, sözün 
maksadını kendisiyle anladığı şeydir. 

��1 (TA'DİYE) Bir fiili geçişli Mie koyma: 
Ta'diye'den önce fiilin faili olan kimseyi 
fiile mef'GI yapmanla fiili fail kılmandır. 
Mesela, senin: �:;.1� :J:j [� ="Zeyd 
çıktı ve onu çıkardım" demen gibi ki, 
�).1 = "Onu çıkardım. fiilinin md'ulü, 
haric kıldığın "Zeyd" dır. 
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��ı (TA ' D İYE) : Hükmü eelbeden bir kalbin tasarrufudur. 
ma'na ile, asıldan fer'e hükmü naklet- �1 (TEFEKKÜR): Kalbin lamhasıdır ki , 
mektir. 

'y�ı (TA'ZIR): Hadd'den daha aşağı dere
cede bir te 'dibdir. (Yani Keyfiyeti ve 
mikdan belirli şer'! cezadan daha az bir 
cezalandırmadır.) 
!a'z!r 'in a�lı; menetmek anlamına gelen, 
azr dendır. 

: . ...,.ıi.�Jı (TAGLIB} : İki ma'mQ!den birinin 
-diğerine tercih edilmesi ve onun, ikisine 
ıtlak olunmasıdır. " İkisine ıtlak olun
ması" kaydı, müş�keleden ihtiraz içindir. 

�--'O:n (TAGYIR): Daha önce olmamış olan 
bir şey meydana getirmektir. 

�ı (TEGAYYÜR) : Bir şeyin, bir durum
dan diğer bir duruma geçmesidir. 

:. -��11 (TEFHIM): Dinieyenin anlayışına, lafız 
- vasıtasıyla ma'nayı ulaştırrnaktır. 

�- '/.n (TEFSIR): Aslında, keşf ve ızhar et
mek (=açmak ve açıklamak) an
lamındadır. Şer!atta ise, ayetin anlamını, 
durumunu, kıssasını ve iniş sebebini , ona 
açıkça de lalet eden b ir  l afızla 
açıklamaktır. 

�_;d1 ( T E  F Ri ' ) :  L a h  ı k '  ın , s ab ı k  ' a  
' (=eklenenin, önde bulunana) ihtiyacından 
dolayı, bir şeyi bir şeyin ardına koy
maktır. 
(Diğer bir deyimle tefri': Asıl meseleden 
türlü hükümler ve dallar çıkarma, dal
landırıp budaklandırmadır.) (A.E) 

:...;dı (TEFRİD): Senin, Hak ile durmandır. 
Seninle beraber bunun olması, Hak 
Teala, kulun kuwetlerinin aynı olduğu 
zamandır .  Resuluilah (s . a . v . ) ' in şu  
hadisindeki hüküm buna delildir: � � 
'ı_;a.,..J t.:.:.. = (Yüce Allah buyuruyor ki:) 
Ben, onun işiten kulağı ve gören 
gözü olurum."  

�ı (TEFEKKÜR) Düşünme:  İstenilene 
erişmek için, eşyanın ma'naları hakkında 

kalb onunla hayrını ve şerrini, yararlarını 
ve zararlarını görür. Kendisinde tefekkür 
bulunmayan kalb, karanlıklar içinde hoca
lar. 
Denildi ki: Tefekkür, kalbde .bulunan 
eşya bilgisini hazırlamaktır. 
Yine denildi ki: Tefekkür, faydalı bilgile
rin gelişleriyle kalbin arındırılmasıdır. 
Kimisi de demiş ki: Tefekkür, i 'tibarın 
lambası ve ihtibarın anahtarıdır. 
Kimisi de demiş ki: Tefekkür, hakaik 
ağaçlarının bahçesi, dekaik nurlarının tar
lasıdır. 
Kimisi ise: Tefeffür, hakikatın tarlası ve 
şeriatın yoludur, demiş. Kimi de: Te
fekkür; dünyanın son bulması ve zevali, 
ahiret bekasının mizanı ve ahiret nasibidir, 
demiştir. Tefekkür ;  hikmet kuşunun 
ağıdır. Tefekkür; bir şeyi, asim lafzından 
daha kolay ifade etmektir, diyenler de 
vardır. 

�_ııı (TEFRİKA): Her hangi bir yolla, gayb 
alemiyle iştigalden dolayı z ihnin 
dağılmasıdır. 

�_ııı (TEFRİKA): İnsanların ihtilaf ettikleri 
şeylerdir. Denildi ki: Tefrika; haller, ta
sarruflar ve muamelelerdir. 

�ı(TEFKiK): Ma'tCıf ile ma'tQfun aleyh 
'arasında zamirin intişar etmesidir. 

: _ ";:·ıı (TAKSIM): Özel olanı, ortaklaşa olana 
- (muhtassı müştereke) eklemektir. Bunun 
hakikati; külli mefhumlara , ya mütekabil 
olarak veya mütekabil olmayarak, 
özelleştirilmiş ve birleştirilmiş kaydiarın 
ekl�.nmesidir. 

:, ·,:n· (TAK SIM ) :  Birbir ine uymayan ' -
' kayıdların, onların her birinden bir kısım 
hasıl olacak biçimde eklenmesidir. 

._r,1Jı��1 (TEKADDÜM-İ TABii): Ancak 
- kendisi varsa başkasının var o lması 

mümkün olan şeydir. Bazan o var olup 
da diğer şeyin var olmaması ve önce 
gelenin sonra gelene i l let olmaması 
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mümkündür. Muhtacun ileyh , eğer 
muhtacı tahsilde müstakil olursa, ona illet 
takaddümü ile tekaddüm etmiş olur. Elin 
hareketinin, anahtarın hareketinden önce 
olması gibi. Eğer bununla müstakil ol
mazsa, ona tabii tekaddümle tekaddüm 
etmiş olur. Bir'in, iki'den önce gelmesi 
gibi. Çünkü iki, bir'e dayanır. Bir, onda 
müessir olmaz. 
... � :J� _. :;  "' oo o A A ._.jl..)l i..ı.A.:;.l l (TEKADDUM-1 ZAMANI): za-

, manda önceliği olan şeydir. 

:,._,_;81 (TAKRJB): MatlObu gerektiren bir 
'biçimde delili sevk etmektir. Matlub, 
gayr-ı lazım, lazım ise gayr-ı matlub 
olduğu zaman takrib tamam olmaz. 

şeyden O ' nu t enzth etmekt i r  
(arılamaktır). 
"Takdis" nitelik ve nicelik bakımından 
"Tenbih" ten daha özeldir. Yani tenzih 
bakımından ondan daha şiddetli ve daha 
çoktur. Bunun içindir ki onların: 
sübbôhun, Kuddusün. . .  şeklindeki 
sözlerinde, "Sübbfih" 'dan sonra zikredil
miştir. 
Denil irki :  "Tesbih " ;  sadece cemii 
makamına göre tenzihtir. "Tasdis" ise, 
cemi' ve tafs!le göre tenzihtir ki bu, nice
lik bakımından daha çoktur. 

:;�1 (TAKDJS) :  Yüce Rabb 'ı ,  tanrılığa 
layık olmayan şeylerden ırak saymaktan 
ibarettir. 

:,._,_;Gı (TAKRIB): Mukaddemat' ı ,  matlubu 
'ifade eder biçimde sevk etmektir. Denil- '-';81 (TAKVA): Lügatta, ittika, yani sakınma 
di ki: Takrib, delili Müddea'yı ilzam eder ve korunma anlamındadır. 
biçimde ileri sürmektir. Yine denildi ki: 
Takrib, delili, m ü  d d e a ' ya uygun 
kılmaktır. 

�_;81 (TAKRJR): Tahrir ve takrir arasındaki 
fark şudur: Tahrir, ma'nayı kinaye ile 
açıklamaktır. Takrir ise, ma'nayı ibare ile 
açıklamaktır. 

'ı _ı"{ ıl (TA KLJD ) :  İnsan ın ,  kendinden 
başkasına, söylediği veya yaptığı şeylerde 
g e rçek l i� bu l unduğuna  i nana r
ak,düşünmeden ve delil aramadan tabi 
olmasıdır. Sanki bu tabi olan kişi, 
başkasının sözünü veya fiilini boynuna 
gerdanlık (=kılade) yapmıştır. 

'�1 (TAKLiD ) :  Başkasının sözünü ,  
hüccetsiz ve  delilsiz kabul etmekten 
ibarettir. 

.r-�1 TAKDIR): Her mahlOku, iyi kötü, fay
da zarar ve başka şeylerden oluşturulan 
sınırı ile sınırlamaktır (belirlemektir, 
tanımlamaktır). 

��1 (TAKDiS) : Lügatta, tathtı', yani te
mizleme, paklama anlamınd,adır. lstılahta 
ise; Hak Teala'yı , ulu kişiliğine layık ol
mayan her şeyden ve kevni eksiklerden 
mutlaka tenzih etmektir. Soyut olsun 
veya olmasın, yaratıklardan Allah'tan 
başkasına nisbetle kemalat sayılan her 

Ehl-i hakikata göre , takva ; Allah'a 
itaatla O'nun azabından sakınmadır. Nefsi; 
yapmak veya terk etmekle azaba 
müstehak olacağı şeylerden korumaktır. 

'-';81 (T AKV A): Taatta takva ile, ıhlas kas
dedilir. M<ı'sıyyette takva ile de terk ve 
sakınma kasdedilir. 
Denildi ki: Takva; kulun, Allah'tan başka 
olan şeylerden sakınmasıdır. 
Yine denildi ki: Takva, seni Allah 
Teala 'dan uzaklaştıran her şeyden 
sakınmandır. 
Kimisi demiş ki: Takva, nefsin hazlarını 
terketme ve yasaklardan kaçınmadır. 
Kimisi de demiş ki: Takva, kendinde 
(nefsinde) Allah'tan başka bir şey 
görmemendir. 
Kimi de şöyle demiş: Takva, kendini 
bir kimseden daha hayırlı görmemendir. 
Bir başkası da şöyle demiş: Takva, Al-

�. lah'tan başka şeyleri terketmektir. Onlara 
göre, kendisine uyulan kimse, hevaya 
uymaktan sakınmış kişidir. 
Şöyle diyen de vardır: Takva, Hz. 
Peygamber (s .a.v.) 'e, kavlen ve fiilen uy
maktır. 

:..iLGI (TEKASÜF) : (Lügatta , bir şey 
sıkiaşıp birbirine girmekle kalıniaşmak an-
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lamındadır} Diğer bir ta'rife göre; Hiç bir 
şey ayrılmadan, bir bileşiğin cüzlerinin 
çözülmesidir (intikazıdır}. 

�[,581 TEKRAR): Bir şeyi, diğerinden sonra 
bir kaç defa yapmaktan ibarettir. 

0-ı.J31 (TEKVİN): Daha önce maddesi var 
' olan bir şeyi icad etmektir. 

::r,_t.ıı (TELVİN): Doğruluk yolunu inceleme 
- ve araştırma makamıdır. 

: J.ı�ıı (TELATTUF): İki mütedayif'ten biri
nin zatını, diğer tedayüf'ün ta'rifindeki 
izafetten mücerred olarak zikretmektir. 

(;,...t.ıl (TELMJH): Sözün anlamıyla ilgili bir 
'kıssa veya şiire, açıkça zikretmeksizin, 
işaret edilmesidir. 

�� (TELBIS): Gerçeği örtüp, onu, bu
lunduğu durumun tersine göstermektir. 

�� (TELHİN) : Sesi güzelleşiirmek için 
' kelimeyi başkalaştırmaktır. Bu, bid'at 
olduğu için, mekrfıhtur. 

�\ (TEMENNİ): Gerek mümkün, gerekse 
imkansız olsun, bir şeyin hasıl olmasını is
temektir. 

J-,..;�1 (TEMSIL): Cüz'i iki şey arasındaki or
, taklaşa ma 'na dan dolayı, birinde bulunan 
hükmü diğeri için de vermektir. Fakihler 
buna, kıyas adını veriyorlar; birinci 
cuz 'i' ye fer ' ,  ikinciye as i ,  ortaklaşa 
(=müşterek} olana da illet ve cami' diy
orlar. Nitekim alem müellef (=derlenip 
toplanmış}tır, denir. Alem, ev gibi hadis 
(=sonradan olmuş bir şey}dir. Yani ev, 
hadistir. Çünkü o, sonradan derlenip to
planmış (=müellef) bir yapıdır. Bu illet, 
alemde de vardır. o halde alem de 
hadistir. 

.;-�:WıJJw (TEMASÜL'ÜL- ADEDEYN) : 
- İki adedden birinin diğerine eşit ol

masıdır. Üç=üç ve dört=dört gibi. 

':,_:· �il (TEMYJZ): 't.::., ?ı;., = "İki ölçek yağ" 
gibi, zikredilmiş bir zattan veya ;�-� .....1J 

t . .JG = "Aferin o suvariye! "  gibi, mukad
der olan bir zattan müstekar kapalılığı 
kaldıran şeydir. " Fari s "  kelimesi , 
"derruhfi"daki zamirden temyizdir. (Yani 
zamlrdeki kapalılığı açıklamaktadır.} Bu 
zamir, kendinden önce geçmiş belirli bir 
şeye ait değildir. 

�� (TEMETTU'): Hac fiilieri ile Umre fiil
lerini, bir yıl içindeki hac aylarında, önce 
umre fiilierini yapmak için, sonra da hac 
için, iki kez ihrama girerek, sahih ilmarn 
ile ailesini (memleketini ) ziyaret etmeksi
zin, yapmaktır. 
(Sahih ilmam: Bir kimsenin, ihram sıfatı 
taşımaksızın, bir müddet için memleketini 
ziyaret etmesidir.} 
Hedy kurbanı sevk etmeksizin, umre 
yapan kimse memleketine dönerse, 
ilmarnı sahih olup temettu'u batı! olur. 
Müellifin; "ilman ... etmeksizin" demesi, 
melzGmu zikredip lazımı kasd etmektir. 
Bu ise temettu'un batı! olmasıdır. Eğer o 
kimse hedy kurbanı sevk etmişse, onun 
i lmarnı sahih olmaz . Çünkü onun 
ihramdan çıkması (=tehallülü) caiz ol
mayıp geri dönmesi vacibdir, ilmarnı 
sahih olmaz. Eğer geri dönüp hac için 
ihrama girerse, mütemetti' olur. 

�� (TEMKiN): (Temkin, lügatta bir kim-
, seyi bir şeye muktedir kılmaktır. Tasav
vuf ıstılahında:} Doğruluk üzere istikrar 
ve sağlamlık makamıdır. Kul yolda 
devam ettiği sürece o,  telvin sahibidir. 
Çünkü o bir halden bir hale yükselmekte, 
bir nitelikten bir niteliğe geçmektedir. 
Ulaşıp kavuştuğu zaman muhakkak 
temkin hasıl olmuştur. 

;;:U ı � :;. � ::,_.  ;:Uı :.ı _ı' � (BORCU, 
ÜZERİNDE BOR(;:' OLAN KiMSEDEN 
BAŞKASINDAN TEMLJK ETMEK): Bu
nun sureti şudur: Eğer terekede borçlar 
varsa ve varisler, borç kendilerinin olmak 
üzere , kendilerinden birini uzlaşma 
(=sulh} ile çıkarırlarsa, uzlaşma caiz ol
maz. çünkü bunda, hissesi , uzlaşılmış 
(kimseye ait} olan borcu, üzerinde borç 
bulunandan başka kimselerden temlik et
mek vardır ki, onlar da varislerdir. Şu 
halde bu batı! olur. Eğer varisler, ala
caklıların, uzlaşılan kimsenin borçdan olan 



66 TA'RİFAT KİTABI 

payından i lg i lerini kesmeyi şart 
'koşmuşlarsa dliz olur. Çünkü bu , 
üzerinde borç bulunan kimseden borcu 
tem!lk etmektir. Bu ise caizdir. 

�Gl (TENAFi): İki (zıd) şeyin, bir zamanda 
bir durumda birleşip toplanmalarıdır ki bu 
olamaz. Sıyah ile beyaz ve varlık ile 
yokluk arasında olduğu gibi. 

�G.rı (TENAHÜD): Arkadaş topluluğundan 
her birinin, arkadaşının nafakası kadar na
faka çıkarıp ortaya koymasıdır. 

:_ .::n (TENBIH ) :  Konuşan kimsen in ,  
içindekini, karşısındakine bildirmesidir. 

:_ .::n (TENBİH): Lügatta , muhatabın gafil 
olduğu şeyi göstermektir. lstılahta ise; 
konuşanın içindekini , karşısındakine bildi
ren özlü ve kısa bir sözden, en az bir 
düşünme ile anlaşılan şeydir. 
Denildi ki: Tenbih , ileride gelecek kon
uların, kendisiyle özet olarak bilindiği bir 
kaidedir. 

;_,� (TENZIH) :  Yüce Rabb 'ı , kulların nite
liklerinden ırak saymaktır. (arılamaktır). 

�1 (TENKiH) : Ma'nanın açık olmasıyla 
beraber Iafzın kısa olmasıdır. 

(�ı (TENKIH) : Yüce Rabb ' ı ,  bütün ya
ratıkların niteliklerinden ırak saymaktır. 

�;Jl (TENVlN): Kelimenin sonuncu harek-
esine uyan, fiili te'k!d için olmayan sakin 
nun'dur. 
(Tenvin : Arapçada, kelimenin sonunu 
"nun" gibi okutan işarettir. İki üstün "
en" ,  iki esre "-in" ve iki ötre ile "-ün" 
gibi.) (A.E.) 

��ı ::,_;; (TENVIN'ÜT- TERENNÜM) : 
!Wık harfinden bedel olarak mutlak 
kafiyeye katılan şeydir. (Yani mutlak 
kafiyelerde meddin yerine gelen 
tenv!ndir.) O mutlak kafiye, harekeli 
kafiyedir ki, med ve leyn harflerinden biri 
onun harekesinden meydana gelmiştir. 

c.s!LJI :r}J (TENVİN'UL- GALI): mukayyed 

kafiyeye katılan şeydir. Bu mukayyed 
kafiye., sakin kafiyedir. 

;;J81 (TENAKUZ) Çelişki: Icab ve selb 
(olumlu ve olumsuz olmak ) sebebiyle iki 
kazıyyenin ayrı olmasıdır ki , zatı için iki
sinden birinin doğru ve diğerinin yalan 
olmasını gerektirir. Ör. "Zeyd insandır." 
ve "Zeyd insan değildir. " dememiz 
gibi. 

)Gl (TENAFÜR) :  Ke!imede bulunan bir 
niteliktir ki, kelimenin d ile ağır ve 
söylenınesi zor olmasını gerektirir. 
Ör. ::,C/;:' '.� Hl gibi. 

J_,_;.ıı (TENZlL): Kur'an' ın , ihtiyaca göre, 
Cebrail vasıtas ıyla ,  Hz. Peygamber 
(s.a.v.)'in kalbine indirilmesidir. 

J_,_;.ıı (TENZiL): İnzal ile tenzll arasındaki 
fark şudur: İnziH, bir defada indirme, an
lamııida kullanılır. Tenzil ise, tedricen 
(bölüm bölüm) indirmede kullanılır. 

r;.Gi (TENASUH): (1- Ruhun bir cisimden 
ötekine, bazı kere de insandan hayvana 
ve hayvandan insana geçmesi. 
2- Felsefede; ruh göçü, ruh sıçraması, 
karşılığı. 
3- Medızl olarak, şekil . kılık değiştirme.) 
4- Ruh ve beden arasındaki zat! aşktan 
dolayı, iki taalluk arasına zaman girmeksi
zin, başka bir bedenden ayrıldıktan sonra 
ruhun bedene taalluk etmesinden 
(=ilişmesiden) ibarettir. 

1'-,!�1  � <f ..::..�1 J_ :; (TENSIK 'ÜS -
� - ' A  A ' ' • ' A SIFAT FI SAN'AT'IL- BEDI'): Bir şeyi, 

ardarda gelen niteliklerle, ya överek zik
retmektir; Yüce Allah'ın şu sözünde 
olduğu gibi: "0, bağışlayan, sevendir, 
Arş'ın sahibidir, yücedir, istediğini 
yapand ı r . " (Büruc: 1 4- 1 6) Ya da 
kötüleyerek zikretmektir. İnsanların şu 
sözünde olduğu gibi: "Zeyd, fasık, 
f.iicir, mel'un, hırsız bir kimsedir." 

.ı.,.ı:;:.n (TEVLİD): Fiilin, failinden, diğer bir 
fiilin aracılığı ile meydana gelmesidir. Elin 
hareketi ile anahtann hareket etmesi gibi. 

:J;ıı (TEVELLÜD ) :  Canlının babasız ve 
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anasız oluşmasıdır. Yazın, durğun sudan 
meydana gelen canlı (hayvancıklar) gibi. 

�;;ı (TAVZIH) Açıklama: bilgilerde bulu
-nan gizlilik ve kapalılığı kaldırmaktan 
ibarettir. 

�;ıı (TEVFIK): Allah'ın, kullarının fiilini, 
- sevdiği ve razı olduğu şeye uygun 
kılmasıdır. 

�;ıı (TEVŞİ'): Sözün gerisinde, iki isimle 
' açıklanmış iki şey getirilip, bunlardan ikin
cisinin, birincisi üzerine atfedilmiş ol-
masıdır. Ör. . ı :ra� � ı ',. -- --�� ' ' ı ' · ·  � _ _  .,...........J j  .:H �  

� Vı J),j :r,:,.,Jı 
- -

"Ademoğlu yaşlanır da, onda iki 
huy genç kalır: Hırs ve uzun emel" 
gibi. 

�;ıı (TEVCİH): Sözü, birbirinden farklı iki 
veche muhtemel olarak irad etmektir. 
Mesela, Amr diye adlandırılan tek gözlü 
bir adam için şöyle diyen kimsenin sözü 
gibi: : ı;. :'-:'_'c � :  W) :,::C es! :1G. 
"Amr bana bir kaftan dikti. Keşke onun 
(Amr'ın veya kaftanın) iki gözü denk ol
saydı. " 

�;ıı (TEVCİH): Sözü, hasının sözünü sav
acak biçimde söylemektir. Denildi ki : 
Tevcih; hasının sözüne aykırı biçimde bir 
ifadedir. 

��ı (TEVHID ) :  Lügatta , şey' in bir 
olduğuna hükmetme ve onun bir 
olduğunu bilmedir. Hakikat Ehli'nin 
ıstılahında ise; İlahi Zatı, akıllarda ta
savvur edilen ve zihinlerde tehayyül edi
len her şeyden soyutlamaktır. 

�;ıı (TEVHJD): Üç şeydir: Allah'ın Rabb 
olduğunu bilmek, birliğini ikrar etmek, 
O 'nun hiç bir eşi , dengi ve ortağı ol
madığına inanmaktır. 

.�ı � �ı :_j:,_; (TEVAKKUF' UŞ
, . .  ŞEY'İ ALE'Ş-ŞEY'İ): Bir şeyin bir şeye 

tevakkufu (yani dayanması, bağlı olması); 
eğer başlama bakımından olursa Mukad
deme diye adlandırılır. Eğer anlama 
bakımından olursa Muarref diye ad-

iandırılır. Eğer varlık bakımından olur da 
bu şeyde dahil bulunursa, Rükn diye ad
landırılır. Namaza nisbetle kıyam v e  
kuild gibi Eğer böyle olmaz da, onda 
müessir olursa , İliet-i Failiyye diye ad
landırılır. Namaza nisbetle namaz kılan 
kişi gibi Eğer böyle olmazsa; gerek na
maza nisbetle abdest gibi varlıkla ilgisi ol
sun ve gerekse namaza n isbetle 
necasetin giderilmesi gibi yoklukla ilgili 
olsun, şart diye adlandırılır. 

;-�:ı:.:ıı�ı:,.; (TEVAFUK'UL-ADEDEYN): İki 
adedden en azı en çok sayılmayıp , lakin 
üçüncü bir adedin bunları saymasıdır 
Yirmi ile beraber sekiz gibi ki, bu ikisini 
de dört sayar. Böylece bu ikisi , 
dörttebire uygun olurlar. Çünkü sayan 
aded, uygun olanın mahrecidir. 

��ı (TEVA.CÜD) :  Kendi isteği ile yap
macıktan ,  vecd'e hazırlanmaya özen
mektir. Sahibi için bunda ve cd 'in kemali 
yoktur. Çünkü TeHl.ül babı çok kez, var 
olmayan bir neteliği göstermek içindir. 
T egafül ve tecahül gibi. 
Bazı bilginler, bunda yapmacık ve 
gösteriş bulunduğu için kabul etmediler. 
Bazı bilginler de, bununla vecde erişmeyi 
kasdeden için bunu caiz gördüler. Bu ko
nuda asl olan, Resuluilah (s .a .v . ) ' in şu 
sözüdür: (,3'� ı)::; ;J �! :=o "E ğ e r  
ağlayamazsamz, ağlar gibi yapınız" 
Resuluilah (s . a .v.) bununla ,  gafil ve soy
tan kimsenin yapmacıktan ağlamasını 
değil, ağlamaya hazırlanan kimsenin ağlar 
gibi yapmasını kasdetmiştir. 

�_;;ı (TEVEKKÜL): Allah katında olana 
güvenmek, insanların ellerindekinden 
ümit kesmektir. 

j..,s'_;;ı (TEVKIL): Tasarrufa malik olan kim
-senin, tasarrufta kendi yerine başkasını 
. geçirmesidir. 

�_;;ı ·(TEVBE) :  kalbden (günahda) ısrar 
düğümünü çözmekle Allah'a dönme, 
sonra Rabb'in bütün haklarını yerine ge
tirmedir. 

C�l �;ıı (TEVBE-İ NASÜH): Günahın 
b e n z e r i n e  d önme in eye  a zm i  
sağlamlaştırmaktır. İbn Abbas (r. a . )  
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demiştir ki: Nasuh tevbesi; kalb ile 
pişmanlık, dil ile istiğfar, bedenle vaz
geçmek ve günaha bir daha dönmemeye 
azmetmektir. 

(;.;ıı 1;;ı1 (TEVBE-İ NASÜH): (Tevbe; 
lügatta, günahtan rücu ' ,  yani geri 
dönmek anlamındadır "Tev b "  de 
böyledir. Nitekim Yüce Allah "Günahı 
bağışlayan ve tevb'i ,  yani tevbe'yi kabul 
edendir. " diye buyurmuştur. Denildi ki: 
Tevb, tevbe'iıin çoğuludur. 
Şeriatta tevbe: Kötülenen fiillerden, 
övülen fiiliere dönüştür. Alimierin çoğuna 
gö re bu ,  e rte lemeden hemen 
yapılmalıdır (fevren vacibdir). Vacib ol
ması, Yüce Allah 'ın şu sözünden do
layıdır: "Ey mü'minler, hepiniz Allah'a 
tevbe edin" "Nur: 31" 

Fevri olmasına gelince; çünkü tevbe
nin geciktirilmesinde, haram kılınmış 
şeyde ısrar etmek vardır. 
İnabe de, lügat ve şeriat bakımından 
tevbe'ye yakındır.) 
Tevbe-i nasuh (tövbeler tövbesi) : 
Kişinin amelinde, ma'sıyetterı, gizli ve 
açık hiç bir eser bırakmaz. Tevb e ,  
sahibine, halde ve gelecekte felah sağlar. 

Denildi ki :  Tevbe; günahı itiraf, 
günahtan pişmanlık ve günahtan vaz
geçmektir. 
Tevbenin, üç anlamı vardır: Birincisi, 
pişmanlık; ikincisi, kısası, Allah'ın yasak
ladığı şeye bırakmaya azmetmek; 
üçüncüsü, haksızlıkları telafi etmeye 
çalışmaktır. 

Sc.i;ı1 (T EV'EMAN) ikiz: Bunlar, bir 
batından doğmuş iki çocuktur ki, ikisinin 
doğumu arasında altı aydan daha az za
man bulunur. 

:,5ı;.ı1 (TEVATÜR): Yalan üzere anlaşmaları 
düşünülemeyen büyük bir topluluğun 
dillerinde bulunan haberdir. 

�(�1 (TEVABİ ' ) :  İ ' rabı, başkasına uymak 
, suretiyle olan isimlerdir. Bunlar beş 

çeşittir: Te 'kid , s ı fat ,  bedel , atf-ı 
beyan ve harflerle atıftır. 

�ı;ı1 (TEVABİ ' ) :  Bir yönden, kendinden 
' öncekinin i'rabı ile i 'rablanmış her ikinci 

(kelime)dir. 

·���;ı1 (TEVEDDÜD) Sevgi, dostluk istemek: 
Eş, benzer ve denktaş olanların sevgisini, 
bunu gerektiren şeylerle istemektir. Sev
giyi gerektiren şeyler çoktur. 

i;...;�1 (TEVRİYE): Bir kimsenin, söylediği 
' 

. 

sözde, zahirinin hılafını kasdetmesidir. 
Mesela, savaşta: "İmamınız öldü" de
mesi gibi ki, o, bununla öncülerden bi
rini kasdetmektedir. 
(Diğer bir ta'rlfe göre ,  tevriye:  Birkaç 
anlamı olan bir kelimeyi en uzak an
lamında kullanmaktır.) (A.E.) 

tJ�1 (TEVLİYE): Müşterinin , malı, aldığı 
fiyata, karsız satmasıdır. 
(Yani bir kimsenin, almış olduğu bir malı, 
kendisine kaça mal olmuş ise, onu 
söyliyerek tam o kadara satmasıdır . )  
(A.E.) 

��1 (TEHEVVÜR): Kuvve-i gadabiyye için 
hasıl olan bir durumdur ki, girişilmesi ko
lay (veya uygun) olmayan bazı işlere 
onunla girişilir. Mesela, müslümanların bir 
katından fazla oldukları zaman kafidere 
karşı savaşa girişrnek gibi. 
(Diğer bir deyimle tehevvür: Sonunu 
düşünmeden bir işe atılmak, köpürüp 
saldırmaktır) (A.E.) 

�;ı1 (TEVEHHÜM): (Lügatta; kurmak, san
mak, asılsız şüpheye düşmek an
lamındadır. lstılahta:) Mahsusat i le ilgili 
cüz'i ma'nayı idrak etmektir. 

�1 (TEYEMMÜM): Lügatta, genel olarak 
kasd etmek (yönelmek, niyet ve azm et
mek) tir. Şeriatta ise; temiz toprak ile 
hadesi gidermek için özel bir netelikle 
onu kullanmayı kasdetmektir. 

;)�81 TABİÜN): Lügatta, uyan, anlamına 
gelen, "tabi' " kelimesinin çoğuludur. 
Istılah olarak; Tabi'lyi; Hz. Peygam-
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her' e iman etmiş olarak bir sahabiyi 
gören ve müslüman olarak ölen kim
s e ,  diye ta'rif etmişlerdir. Hatib 'u l  
bağdadi; sahabeyi sadece görmeyi yet
erli bulmayarak onunla sohbeti de şart 
koş muştur. 
el-Hakim'e göre, Tabiin tabakasının so
nuncusu, en son ölen sahabiyi 
görenlerdir. Bunlar; Mekke 'de Ebu't
Tufeyl'i , Medine'de es- Sa'ib'i, Şam'da 
�bu Umame 'yi , Kufe'de Ubeydul!ah 
lbn Ebi Evfa'yı, Basra'da Enes lbn 
Malik'in görenlerdir. -

H. 181  yılında ölen Halef İbn Halife en 
son ölen tabii sayılmaktadır. 
Hz. Peygamber'e lman etmiş olarak bir 
tabi 'iyi gören ve müslüman olarak ölen 
kimseye de, etba'ut-tabiin denir. İmam 
Malik ve İmam Şafi 'i bu tabakadan 
sayılmıştır. Ebu Hanife ise makbul olan 
görüşe göre, tabiin'dendir. 
Ahmed İbn Hanbel ' e  gelince o ,  
etba'ut-tabiin'den sonraki tabakadan, 
yani etba'u etba'ittabi'in'den sayılmıştır. 
(H. lstılahları) (AE) 

:U;;.ı1 (Tecvid : Lügatta, bir şeyi güzel yap
ma, süsleme, hoşça yapma anlamlarına 
gelmektedir. Tecvid ıstılahında ise; 
Katib Çelebi 'nin, Keşf'üz Zünun'deki 
ta 'rifine göre: "Tecvid , Kur'an-ı 
Kerim'in tilavetini, harflerin malıre
cleri i le  s ıfatları yönünden 
güzelleştirmekten ve her harfe ait 
vasl, vakf, medd, kasr . . .  gibi 
hususlardan hakkını vermek suretiyle 
Nazm-ı Mübin'in teriılinden bahseden 
bir ilimdir. " (O.K.) (A.E.) 

�1 (TAHKIM): İki hasmın, husumet ve 
' da'valannı fasl, yani bir hükme bağlaması 
için, istekleri ile bir başka kimseyi hakim 
edinmelerinden ibarettir. O kimseye, 
"Hakem " ve "Muhakkem " denilir. 
(A.E. )  

L�1 (!AHRİME) :  Namaza başlarken 
'alınan ilk tekbirdir. Namazın dışında 
mubah olan şeylerin hürmetine şer'i se
beb olduğu için "Tahrime" denilmiştir. 
İlk tekblre; tahrime , iftitah tekblri, 
ihram tekbiri, açış tekbiri de denir. 
(Dürer) (A.E.) 

�1 (TAHKİK): Bir şeyin hakkını, ziyade 
, ve noksansız yerine getirme hususunda 
mübalağa etmektir. 
Kıraat alimlerine göre, her bir harfin 
hakkını vermek, medleri yeterince, mer
tebelerine uygun bir biçimde uzatmak, 
harekeleri birbirinden ayırmak, şeddeleri 
tam yapmak ve gunnelerin hakkını ver
mektir. (O.K.) (A.E. )  

�1 (TEHALLÜL) : İhram'dan çıkmak, de
mektir. 

�]·il (TELBİYE): "Lebbeyke Allahümme 
Lebbeyk .. " diye başlayan ve özellikle hac 
sırasında mü'minlerce söylenen sözdür 
Başta ki " L e  b b e y  k "  sözcugu 
"Buyruğunu yerine getirmeye 
hazınm" anlamındadır 
Telbiye ; İhramlı olarak yüksek sesle 
yapılır. Kadınlar, telbiye'de ve diğer dua 
ve zikirlerde seslerini yükseltmezler. 
(A.E.) 

:r-.. ;�1 (TEDViR): Kıraat ilminde, tahkik ile 
hadr arasında. bir okuyuştur. Bu tür 
okuyuşta, diğer iki okuyuş biçimindeki 
ruhsatlar terkedilerek orta bir yol takib 
edilmiştir. (O.K.) (A.E.) 

i:/.81 (TEZKİRE): İslam edebiyatında din , 
tasawuf, san'at, bilim, edebiyat v.s. alan
larındaki ünlü kişilerin hayat hikayelerinin 
toplandığı eserlerin genel adıdır. 
Osmanlı Devletin'de belli bir konuda 
düzenlenmiş resmi yazı ve belgelere de 
Tezkire adı verilmiştir. (A.E.) 

j.,.;p1 (TERTİL): Acele etmeksizin, Kur'an'ı 
'dura dura, aniaya aniaya okumaktır. 
Kur' an tertil üzere nazil olmuştur. 
Tertil ile tahkik arasındaki fark şöyle an
latılmıştır: Tahkik , düşünmek, ta'llm ve 
terririn içindir. Tertil ise, tedebbür, te
fekkür ve istinbat içindir. Her tahkik tertil 
ise de , her tertil, tahkik değildir. (O.k.) 
(A.E. ) 

t-ü·ı (TESAMU'): Lügatta; başkasından 
işitilip nakl edilmek, anlamındadır. Şer'an; 
"İştihar" demektir. 
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İştihar (=şöhret) ise; iki çeşittir. Biri, 
"Şöhret-i haklkiyye"dir ki, tevatür ile 
h asıl olur. Diğeri de "Ş  ö h r e t - i 
hükmiyye " dir ki, iki adil erkeğin veya 
adil bir erkek ile adil iki kadının şehadet 
lafzıyla haber vermeleriyle husule gelir. 
(A.E.) 

�1 (TESciL) sicil: Sieil; belgeleri, bildir
, ileri, sözleşmeleri yazmaya mahsus resmi 
defterdir, ki çoğulu "Sicillat"dır. Bir bel
geyi, mesela; bir vakfıyyeyi böyle resmi 
bir deftere yazıp, imza etmeye de tescil 
denir. 
Bazan l azımı zikr; melzumu i rade 
kabilinden olarak hakimin verdiği hükme 
de "Tescil " denilmektedir. Çünkü bu 
hüküm, bir sicile kayd edilecektir. Bun
dan dolayı "vakf-ı müseccel" deyimi, 
hem sicilde kayıtlı vakıf, hem de 
lüzumuna hükmedilmiş vakıf yerinde kul
lanılmıştır. 

J�1 (TASARRUF): Bir şeyi, bir malı dile
diği gibi sarfetme, kullanma anlamına ge
lir. 
Tasavvuf ıstılahında; bir ermişin 
hayatta iken , yahut ölümünden sonra, 
Tanrı'ya nazı geçmesi dolayısıyla dünya 
işlerinden bazıiarını düzüp koşmasına, 
kendisine başvuranların dileklerini 
yaptırmasına derler. (T.Dey.) (A.E.) 

j:.�1 (TEAMÜL) : Bir şeyin çokca kul
lanılmasıdır. Başka bir deyim ile; bir şey 
hakkında muamelenin mutad bulun
masıdır. Bir kaç kişinin yapması veya kul
lanmasıyla teamül meydana gelmez. 
(A.E.) 

�_;.jı (TA'ZIR) : "Azr " kökünden olup, 
lügatta; azarlamak, menetmek ve red an
lamlarına gelir. Şer '  an ;  hadd denen 
cezadan daha aşağı derecede bir te'dib 
şeklidir. 
Ta'zlr ile hadd arasındaki fark şudur: 
Hadd, mukadderdir, yani niceliği belirtil
miştir. Ta ' zir ise, imarnın görüşüne 
bırakılmıştır. Hadd, yani belirli olan şer'i 
ceza şübhelerle savulur, yani uygulan
maz. Ta'zir ise , şübhelerle bile uygÜ
Ianır. 
Küçük çocuğa, hadd gerekmez. Onu 

ta'zlr etmek ise meşru'dur. Eğer mu
kadder ise, Zimmi'ye uygulanan cezaya 
hadd denir. Ta'zlr ise, Zimmi hakkında 
kullanılmaz .  Zimmi'ye uygulanana , 
ukubet, denir. Çünkü ta'zir, temizlemek 
için meşru' olmuştur. Kafir ise, temiz
leme (=tathir) ehlinden değildir. Eğer 
mukadder değil ise ,  ehl-i zimmet 
hakkındaki azarlama ve menetme 
cezasına ukubet adı verilir. (Keşşaf) 
(A.E.) 

�1 (TEF H i M ) :  Lügatta , b ir şeyi 
' büyükleme ve kalın yapma anlamındadır. 
Tecvid 'de ise, telhim harflerini okurken , 
dilin kökünün üst damağa kalkması nede
niyle, harfe bir kalınlık gelmesi ve ağzın 
içinin ses ile daimasına denir. Telhim har
flerine: Huruf-u Mufahhame denir 
(O.K.) (A.E.) 

�1 (TEFEŞŞI) : Lügatta, yayılma an
lamındadıL Tecvid ıstılahında; tefeşşi 
harfi olan ...; =Şin harfini telaffuz ederken 
sesin, dil ile ciamak arasında yayılmasına 
ve .1 =zı harfinin mahrecine varı·ncaya 
kadar uzamasma denir. (O.K.) (A.E.) 

��1 (TEFVİZ) : Bir işin idaresini birine 
�ermek veya işleri birine bırakmak ve 
ısmarlamaktır. 

j.,.i:)1 (TERKIK) : Lügatta ,  ince l tme ,  
zayıftatma anlamlarına gelir. Te evi d 
ıstılahında; .terkik harflerini ince oku� 
maya derler. (O.K.) (A.E.) 

\/{J1 (TAKLİD ) :  Bel l i  bir mezhebin 
görüşünü taklid eden kişi; herhangi bir 
mes 'ele hakkında imamının görüşünü 
şiddetli ve zor görüp de diğer mezheb 
imamının aynı mes 'eledeki görüşünü 
daha hafif ve hali durumuna daha uygun 
bulunursa , ikinci mezhebi taklld etmenin 
caiz olduğuna ulema delil göstermişlerdir. 
Haline uygun olanını takltd etmekte 
hiçbir sakınca olmadığı gibi, mutlak bir 
mubahlık da var demektir. Şu kadar var 
ki, bir kimse daima mezhebierin hafif ve 
zayıf taraflarını seçer ve açieta onları bir 
oyuncak haline getirirse, bu olamaz . 
Çeşitli mezhebierden toplamış olduğu o 
hafif ve zayıf · görüşleri ibadetinde takltd 
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ederken, dışardan bakan kişiye, bu gibi 
bir ibadetin hiç bir müctehidin görüşü ol
mayacağı kanaati hasıl olursa, bu şekil 
taklld caiz değildir. Çünkü bu şahıs, Al
lah'ın emirlerine değil , nefsinin hevasına 
uymuş demektir. Uiema , aynı durumun 
tam aksini de caiz görmüşlerdir. Mesela; 
bir kimse kendi imamının görüşünün kuv
vetli olduğunu , kendi bünyesinin de 
sağlam olduğunu biierek her mezhebin 
şiddetli ve ihtiyatlı davrandığı tarafları 
alıp, zayıf veya haflf geçtiği tarafları terk 
e tmes i nde  h i ç  b i r  s ak ınca  
görmemişlerdir. Muhakkak ki bu  intikal 
meşru' bir sebebden dola.yı olmal ıdır . 
(Fıkh'ul-Mukarin) (A.E.) 

J,.,j31 (TEKRIR): Lügatta, bir şeyi tekrar et
meye denir. Tecvid ıstıHihında; tekrir 
sıfatı olan di 'yı okurken dil ucunun ti
tremesine denir. (O.K.) (A.E.) 

j._U:-n (TELFIK): Lügatta, bir yere toplama, 
'birbirine ekleme ,  anlamındadır. Fıkıh 
alimlerine göre, Telfik; farklı şeyleri 
birleştirmek, demektir. Mesela; yemin 
keffaretinde, on fakfrin bir kısmını yedir
mek, geri kalanını giydirmek suretiyle 
yapılan telfik caiz görülmemiştir. 
Yine mesela, abdestin; kan aldırınakla 
bozulmayacağı hususunda Şafii ' y i ,  
şehvetsiz olarak kadının vucüduna dokun
ınakla bozulmayacağı hükmünde de Ebu 
Hanife 'yi taklld eden ve bu iki taklidin 
birleştiği aynı abdestin sahıh olduğu 
(=bozulmadığı) kanaatinde olan kimse 
te l fik yapmıştır. Fakat bu, te l fik 
suretiyle taklid, fak!hlerin büyük bir 
çoğunluğu tarafından caiz görülmemiştir. 

Halbuki ayrı mezhebiere aid iki görüş ile 
bir arada veya aynı zamanda amel etmez 
de, önce biriyle, başka bir zaman da 
diğeri ile amel ederse, bu telfik sayılmaz. 
Başka bir mezhebin imamının görüşünü 
taklid etmek olur. Bu ise, yukarıda an
lattığımız şekilde dıizdir. (A.E.) 

]_,.Wl (TENFIZ ) :  Hak im in  hükmünü 
yürütmek, uygulamak, demektir. 
Bir hakimin verdiği hükmü, diğer bir 
hakimin yeniden tetkik ederek usulüne 
uyğun görüp tasdik etmesine de tenfiz 
denir. (AE.) 

::r-�1 (TENVIN): Arapçada, kelimenin sonu-
nu "nun" gibi okutan işarettir. İki üstün 
"-en " iki esre "-in" ve iki ötre ile "ün" 
gibi. 
T envinler başlıca altı çeşittir: 
1- Tenv1n·i temekkün: Bir ismin sonu
na gelir ve o ismin, isimlikle karar 
kıldığını bildirir. Ör. :Vj gibi. 
2- Tenvin·i tenkir: Belirsizlik tenvtni: 
Dahil olduğu ismin nekre olduğunu bildi-
rir. Ör. .� gibi. 
3- Tenvirı-i ivaz: Muzaf'un ileyh'in ye
rine geçen tenvln'dir. Ör. ,j�'; gibi. Bu-
nun aslı: ll �13 '�j r'; dır. Anlamı: " Öyle 
olduğu gün, o gcln . "  
4- Tenvin-i Mukabele :Karşılık tenvini: 
Cem-i müzekker' in sonuna verilen nQn'a 
karşılık, cem-i müennes-i salim'in sonuna 
verilen tenvtn' dir. Ör. p� gibi. 
5- Tenvin- i  Terennüm : 
kafiyelerde med d ' in yerine 
tenvin'dir. 

Mutlak 
gelen 

6- Tenvin-i gali: Terennüm için mu
gayyet bir kafiyenin sonuna gelen 
tenvindir. (Izhar) (A.E. ) 

i;_;ıı (TEBVİE) :  Cariyerıin efendisi veya 
efendisinin ehl ve ıyiılı tarafından istihdam 
edilmeyip kocasının evine teslim edilme
si, demektir. (A.E.) 

i:j.J1 (TEVBE) Tövbe:  Lügatta, rücu, yani 
geri dönme anlamındadır. �G =tabe fiili
nin masdandır. Bu fiil , Kur'an'da çok 
geçer. Yalnız ve ı)l= ila harf-i cerri ile 
gelirse ,  bu takdirde ma 'nası :  "Ku l ,  
piş,?'anhkla Allah'a döndü." demektir. 
Veya �=Ala harf-i cerri ile gelir. Bu 
takcirrde ma 'nası: "Allah, mağfiret ile 
onun üzerine döndü,. onun tevbesini 
kabili etti." demektir. 
Ehl-i Sünnet'e göre, tövbenin üç 
şartı vardır: Halde ma'sıyeti terketmek, 
_gelecekte onu yapmamaya azınetmek ve 
geçmişte işlediği bu günaha pişman ol
mak. 
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Safiyye'ye göre; tövbe , gaflet uyku
sundan kalbin uyanmasıdır. 
Ebu Dakkak demiş ki: "ı:övbe üç 
kısımdır. Birincisi: Tövbe 'dir. Ikincisi: 
İnabe'dir. Üçüncüsü :  Evbe'dir. Buna 
göre, ceza ve azab korkusu ile tövbe 
eden kimse tövbe sahibidir. Sevab iste
yen inabe sahibidir. Ceza korkusu veya 
sevab arzusu olmaksızın sırf Allah 'ın emri
ni gözeten kimse Evbe sahibidir . " 
(Keşşaf) (A.E.) 

;;:r:;ı - J� (TEVELLA- TEBERRA): H z .  
Peygamber (s .a.v.) ve Ehl-i Beyt'ini sev
mek, onları sevenleri sevmek, sevenleri 
sevenleri böylece sırasıyla sevmek, on
ların yolunda olmak, onlara uymak " Te
vella "dır. Onları sevmeyenleri, onlara 
zulmedenleri sevmemek, onları sevmey
en ler i  seven leri de sevmemek 
"Tebberra"dır. (T. Dey. (A.E.) 

Qı (TÖHMET): Zan ve tevehhüm olunan 
h a  s 1 et ve sübutu halinde ceza ve 
muahezeyi gerektiren suç ,  demektir. 
(L F.K) (A.E.) 
Diğer bir ta'rife göre töhmet: 
İşlenildiği sanılan, henüz gerçekliği mey
dana çıkmamış suçtur. 

�1 (TEKLiF): Muhataba külfeti gerekli 
-kılmaktır (Teklif: Eziyetli bir şey iste
mektir. Teklif-i ham: Münasebetsiz, ağır 
tekliftir. Teklif-i malayutak: Ağır ve 
yapılmayacak tekliftir.) (O.T.S.) (A.E.) 

�1 TAKlYYE) : (Arapçada: ihtiyat ve giz
'ıeme.) İslam dininde insanın ölüm ya da 
saldırı tehdidi altındayken inancını gizle
mesi. 
Kur'an, Müslümanların, "kafir!erden gele
bilecek bir tehlikeden" sakınmak üzere 
kafirlerle dostluk kurmalanna (Al-i İmran: 
28), hatta böyle yaparak yakın bir tehlik
eden kurtulabileceklerse inançlarını 
(yüreklerinde saklamak koşuluyla) reddet
melerine (Nahl: 1 06) izin verir. (Ana B.) 
(AE. 

* * * 
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�:,!11 (SERM): ;);J = Feiilün 'den, "fa" ve 
"nun "un kaldırılıp geriye J;. =Ulu kal
masıdır ki bu, fiile nakledilir ve "Esrem" 
diye anlandırılır. 
(Diğer bir deyimle: Aruzda, veted' i ,  
mecmCı'un başından ve sonundan 
kaldırıp , "feii lün"  vezninden geriye 
"Üiü" kalmasıdır.) (A.E.) 

ifu1 (SİKA): Sözlerde ve fiilierde kendisine 
güvenilenci ir. 

�1 (SELM): Geriye ;);.=Üiün kalması için 
;);J =Feiilün'den "fa"nın kaldırılmasıdır. 
Bu ;}.J =Fa'lün'e nakledilir ve "Eslem" 
diye adlandırılır. 

�)81 (SÜLASi) : Maztsi, aslında üç harfli 
' olan fiildir. 

4,.Üı (SÜMAMiYYE) : Sümame İbn 
Eşres'e nisbet edilen fırkadır. Bunlar de
diler ki :  YahCıdtler, hırıstiyanlar ve 
zındıklar, ahirette toprak olacaklar, ne 
cennete ve ne de cehenneme girmeye
ceklerdir. 

:_; ___ ::0..11 : 81 (SENA Lİ'Ş-ŞEY): Bir şeyin 
' bUyüklüğünü belirten davranışta bulun

maktır. 
y�1 (SEV AB ) : Allah'tan rahmet ve 

mağfirete, ResCılullah (s.a.v.)dan şefaate, 
kendisiyle müstehak olunan şeydir. 
DenildLki: sevab, insan tabtatma uygun 
olan şeyi vermektir. 

�1 (SEMEN) : Satılan şeyin bahasıdır. 
Mesela; bir kimse, bir kitabı bin l iraya 

satın alsa; bu bin lira, o kitabın semeni 
olur. 

�1 (SENİYYE): İkisi aşağıda, ikisi yukarıda 
olmak üzere kesici dört öndişler. Önde 
olan dört dişin her biri. (Ahterl) 

.;!!1 (SENI): Önden olmak üzere; iki alttan, 
' iki üstten dört dişi düşmüş havyan. Çatal 
tımaklı ve bütün tırnaklıda üçer yaşında 
olur. Devede ise altı yaşında olur. 
Fakibiere göre; beş yaşında deveye ve 
iki yaşında sığıra ve bir yaşında koyuna 
ve keçiye ve altı yaşında geyiğe seni de
nir. Çoğulu: Sina ve seniyyat gelir. 
(Ahtert) (A.E.) 

1::�1 (SENEVİYYE): İyiliğin yaratıcısı Nur  
ve kötülüğün yaratıcısı Zulmet o lmak 
üzere iki kadim tanrıya inananlar. 
İçlerinde tenasuhu da benimseyenler 
vardır. (M.Ak.) (A.E.) 

��� (SÜGÜR): Serhad, derbenci ağızları, 
düşmanın saldırmasından korkulacak açık 
yerler demektir. Müfredi: "Sugr" dur ki, 
lügatta; dağınık, ayrı şey anlamına gelir. 
(I.F.K.) (A.E.) 

�G.!J1 (SEALiBE): Haricilerden bir fırkadır. 
' Sa'leb İbn Amir'in taraftarlarıdır. Bun

lar; bü!Cıgdan sonra kendilerinden hakkı 
inkar zuhCır edinceye kadar, küçük veya 
büyük olsunlar çocukların velayetine 
kaH oldular. Yine bunlardan nakledilmiştir 
ki ; .  çocuklar müd ri k olunca ya ( akılları 
erinceye) kadar, onlar hakkında velayet 
veya adavet hükmü verilmez. Bu fırka, 
zengin oldukları zaman kullardan zekatın 
alınması ve fakir oldukları zaman bunun 
onlara verilmesi görüşündedirler. Bunlar, 
dört fırkaya ayrılmışlardır: Ahnesiyye, 
Ma'bediyye, -şeybaniyye, Müker
ramiyye. (Keşşaf} (A.E) · ·  
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��J1 (CAHiZIYYE): Arnr İbn Bahr el-
- Öihiz' e nisbet edilen fırkadır. Bunlar de
d i ler  k i :  Cevher ' in  yok olması  
imkansızdır. Hayır ve şer, kulun fiilin
dendir. Kur'an bir cesed'dir ki kimi kez 
bir erkek, kimi kez de bir kadın kılığına 
dönüşür. 

l:j_,�G:jJ (CARÜZZİYYE) Veya Carudiyye: 
Ebu'!- Carüz'un taraftarlarıdır. Bunlar, 
Hz. Ali'nin imameti (=hallfeliği) hakkında 
Resüllullah (s . a .v.) 'den, adını değil de, 
niteliğini belirten nass(=hadis) bulun
duğunu kabül ettiler. N ass 'a muhalefet 
ettikleri ve Hz. Peygamber (s . a.v.) 'den 
sonra Hz. Ali  'ye uymadıkları için 
Sahabe'yi kafir saydılar. 

4-jG:Jl (CAZiMiYYE) : Cazim lbn Asım'a  
"n isbet  ed i l en  f ı rkadır  Bun la r ,  
Şuaybiyye'ye uydular. 

, Wl ;:_,., ,sJG:J1 (CARi MİN'EL-MA') Akar su:  

Saman çöpünü götüren sudur. 
�/ (:;oG:- (CAMİ 'UL-KELİM) : Sözü az, an

lamı bol olan (özlü sözler}dir. Resüllullah 
(s.a.v.}'in şu sözü gibi. 

ül�� �ÔJ J.:_� o).d� �JJ � , , .... ... ... 
"Cennet (nefsin hoşlanmadığı dert
ler, sıkıntılar ve) zorluklarla kuşatıl
mıştır. Cehennem de (nefsin arzu
ladığı) şehevi şeylerle kuşatılmıştır. " 

��ı J;}Jı� 
" İşierin en hayırlısı orta karar 
olanıdır . "  (Cevami'ul-Kelim: Hz. Pey
gamberin veciz konuşma özelliğini ifade 
eden bir tabirdir.) (A.E.) 

�� (CÜBN) Korka klık:  Gadabi kuwet için 
hasıl olan bir durumdur ki, gerllken ve 

gerekmeyen şeylere girişrnekten (insan) 
onunla alıkonulur. 

::_._,�1 ( C EBERÜT ) : Ebu Talib el
Mekki'ye göre; Azarnet alemidir. O, bu
nunla, ilahi isimler ve sıfatlar alemini kas
detmektedir. Çoğunluğa göre, bu Evsat 
alemidir. Yani pek çok emriyyatı kuşatan 
Berzah 'tır. (Ceberiit: Allah 'ın her şeyin 
üstünde olan kudreti, azarnet ve celal 
sıfatıdır.) (A.E.) 
(Tasavvufta: Tanrı'ya varmanın üçüncü 
basamağı) 

i.:;(.;J1 ( C Ü B B ..\ i Y Y E ) B a s r a 
Mu'tezile 'sinden olan Ebu Ali Mu
hammed İbn Abdulvehhab el
Cübbai'nin taraftarlarıdır. Bunlar dediler 
ki : Allah, harflerden ve seslerden 
oluşturulmuş bir söz ile konuşur. Allah 
Teala onu bir cisimde varatır. Allah , 
ahirette görülmez . Kuı: fiilinin ya
ratıcısıdır. Büyük günah işleyen, ne 
mü'mindir, ne kafir. Tövbesiz ölürse, ce
hennemde temelli bırakılır. Evliyanın 
kerametleri yoktur. 

��1 (CEBRiYYE) : .Cebr, kulun fiilini Al
lah'a isnad etmektir. Cebriyye ik i  
kısımdır. Bir kısmı, mutavassıt olup 
Eş'ariyye gibi, fiilde kulun kesbi bulun
duğunu kabül eder. Diğer kısmı da halis 
Cebriyye olup, Cehmiyye gibi, bunu 
kabül etmez. · 

�J1 (CAHD): Geçmiş zamanın olumsuz
iuğu (=mazinin nefyi) için, "lem" ile sonu 
cezm edilmiş fiildir. Bu, geçmiş zamanda 
fiilin işienmediğini haber vermekten 
ibarettir. "Nefy" cahd'dan daha 'genel 
olur. 

�i�l (CEDD-İ SAHİH): Şayet yukarı 
'çıkılsa, babanın babası gibi ölüye nisbe-
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tinde anne dahil olmayandır. 

J....11! ı�1 (CEDD-İ FASİD): Üsttekinin ter
sine olup, şayet yukarı çıkılsa ,  babanın 
annesinin babası gibi, ölüye nisbetinde 
anne dahil olan ceddir. 

�ı i�1 (CEDDE-İ SAHIHA) : Şayet 
yukarı çıkılsa, ananın anası ve babanın 
anası gibi, ölüye nisbetinde fasid ced 
dahil olmayandır. 

�J...I1!ı  i�1 (CEDDE-İ FASİDE): Üsttekirlin 
tersine olup, şayet yukarı çıkılsa, annenin 
babasının annesi gibi, eeclde-i faside dahil 
alandır. 

�� (CİDD) : Lafızla, onun hakiki veya 
mecazi ma'nası kasdedilmesidir. Bu, 
şakanın zıd8ıdır. 

J�l ( C E D E L ) :  Me ş hu r a t  V e 
müsellamat'tan (yani genel olarak bilinip 
kabul edi len önerme ve kes in 
hükümlerden ) derlenmiş kıyastıi: Bun
dan maksad; hasını susturmak ve 
burhanın mukaddematını anlamayan kim
seyi cevabdan aciz bırakmaktır. 

J�1 (CEDEL): Kişi.!}in, hasmını , hüccet 
veya şüphe ile sözünU bozmaktan beria
raf etmesidir. Ya da bununla sözünü 
doğrulamayı kasdeder ki, bu, hakikatta 
husCımettir (mantıki tartışmadır) . 
(Cedel: 1- Konuşmada çekişme. 
2- Mantıkta; eytişim, diyalektik. 
3- "İlrn-i hılaf ü cedel": Mantık yoluyla 
tartışma ve çekişme bil imi) (O.T .S . )  
(A.E.) 

jl.ı.:JT (CIDAL): Mezhebierin ızharı ve takrlri 
'i le ilgil i tartışma ve mücadeleden 
ibarettir. 

�;..11 (CERES): Kahr'dan bir çeşitle kalbe 
varid olan ilahi hitabın icmalidir. Bunun 
içirıtlir ki, Hz. Peygamber (s.a .v.) ; vahyi, 
çıngırak sesine ve düz bir kaya üzerindeki 
zincire benzetmiş ve; o, vahyin en 
şiddeti is id ir ,  buyurmuştur Çünkü 
ahkamın tafsilini , icmal çukurlarının 
içlerinden açığa çıkarmak, gayet zordur. 

'��ı (:,;;11 (CERH-İ MÜCERRED): Şahidin 
fasıklıkla itharn edildiği ve şeriat için bir 
ha,k icab etmeyen şeydir. Nitekim iki 
şahidin içki içtiklerine şehadet edildiği ve 
zaman aşımına da uğraroaclığında olduğu 
gibi. 
Ya da amd için bir hak icab etmeyen 
şeydir. Nitekim iki ş ah idin a m  d e n 
(=kasden) insan öldürdüklerine veya 
şahidin fasık ve faiz yiyen olduğuna veya 
müddel'nin onu ücretle tuttuğuna 
şehadet edildiğinde olduğu gibi. 

�:;,Jl {CÜZ): Kendisinden ve başkasından bir 
şeyin oluştuğu şeydir. 
Aril.z ilmi alimlerine göre; kendisiyle 
şıırın kıt ' alara bölünmüş olmas ı ,  
özelliğinden olan şeyden ibarettir. 

,_/� ':ı .;jjı ::;,..Jl (CÜZ-İ LA YETECEZZA): 
Şekil .;e durumu (=vaziyeti) olan bir cev
herdir ki, ne harice, ne de vehme göre, 
i'!.Sla bölünme kabul etmez. (Yani eski fel
sefenin; her cismin artık bölünemiyecek 
de recede varsi'!.yd ığ ı  e n  küçük 
bölümüdür Pi'lrçalanmadan önce atom , 
denen şeydir. ) 
Ya da bu, akli bir varsayımdır ki, cisimler, 
onun ferdlerinden, birbirine eklenmekle 
derlenip oluşur. 

,_;.,.W ı �_;..ı1 (CÜZ'İYY-i HAKIKI): Tasav-
, �urun�n kendisi, ortaklığin vukCı'undan 

meneden şeydir. Zeyd gibi. Bu, cüz '  
diye de  adlandırılır Çünkü bir şeyin 
cüz' iyyeti ancak küll'i olana nisbetledir. 
Külli ise, cüz'inin cüz'üdür ki, cüz 'e 
mensCıb olur. Cüz'e  mensCıb olan ise 
cüz'idir ve onun karışısında hakiki külll 
vardır. 

._.jG)'ı �:;.Jl (CÜZ'İYY-İ iZAFi): D a h a  
' ge'nel 'olanın altındaki her daha özel 

şeyMiı ibarettir. Hayvana nisbetle insan 
gibi. ·İzafi olan cüz'i, diye adlandırıldı. 
Çünkü onun cüz'iyyeti, diğer bir şeye 
izafetledir. Ve onun karşısında izafi olan 
külli vardır. O, bir şeyden daha geneldir. 
İzafi olan cüz'i ise, hakiki olan cüz'iden 
daha geneldir. 
Bir şeyin cüz'ü, bu şeyin, kendisinden ve 
başkasından oluştuğu şeydir. Nitekim 
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hayvan, Zeyd' in bir cüz'üdür ve Zeyd , 
hayvandan ve başkasından oluşmuştur. 
Ve o konuşan bir varlıktır. Bu takdire 
söre, Zeyd, kül olur ve hayvan cüz olur. 
Eğer hayvan , Zeyd 'e  nisbet edilirse, 
hayvan külli olur. Ve eğer Zeyd, hayva
na nisbet edilirse, Zeyd cüz'l olur. 

;�1 (CEZ 'Ü) :  İki taraftan iki şeyin (iki 
cüz 'ün) hazfedilmesidir. Aril.z 'un ve 
Darb'ın haziedilmesi gibi ki bu, Meczil.' 
diye adlandırılır. 

�� (CİSM) Cisim: Üç boyutu kabul eden 
'cevherdir. Denildi ki: Cisim, cevherden 
derlenip oluşturulmuş bileşiktir. 

�1 �� (CİSM-İ TA'LIMi): Boy, en 
' .;e derlnlikçe bölünmeyi kabul eden 
şeydir. Nihayeti satıhtır ve o tabii cismin 
nihayetidir. Bu, "ta'limi cism" diye ad
landırılır. Çünkü ta'limi ilimlerde, yani 
ta 'Jim ve riyazete mensub olarak, bitişik 
ve ayrı niceliğin (muttasıl ve munfasıl 
kemmiyyetin) durumlarını araştıran 
riyazıyyede ondan bahsedilir. Çünkü in
sanlar, çocukların nefisleri için olan 
ri ya zet ve ta '  Jimlerinde onunla işe 
başlarlardı. Çünkü o, anlamak bakımından 
daha kolaydır . 

�� (CESED) :  (Cesed; insanın, cinn ve 
melaike'nin cisim ve bedenine denir. 
Cesed, cisim 'den daha özeldir Akıl 
sahibierine mahsustur. Lakin cisim, üç 
buutlu olmakla diğer hayvan ve 
cemadata ad olarak verilir. Diğerlerine 
ad olarak verilmesi benzetme yoluyladır. 
Tasavvufi ma 'nada cesed : )  Ayrı olan 
hayalın tasarrufu ile temessül eden ve 
Cinn gibi nari, veya meleki ve insani 
ruhlar gibi nuri bir cisimde zuhGr eden 
her ruhtur ki, onların zati kuwetleri soy
unmayı ve giyinmeyi i'ta eder. Onları, 
berzahlann habsi kuşatıp kıstıramaz. 

�1 (CU'L): işçiye, işine karşılık verilen 
ücrettir . 

��� ( C A ' F E R İYYE ) :  Ca'fer İbn 
Müşerreb İbn Har b' in taraftarlarıdır. 
Bunlar, İskafiyye fırkasına uydular ve 
onlara şunu eklediler: Ümmetin fasıkiarı 
içinde, zındıklardan ve meclisilerden daha 
kötü kimseler vardır. içki cezası üzerinde 

ümmetin icma 'ı hatadır. Çünkü hadd 
(yani şer'i cezada) geçerli olan, nass'dır. 
(ayet veya hadistir) . Bir buğday danesi 
çalan fasıktır, imandan çıkmıştır. 

Jt:j1 (CELD): Kamçı veya kırbaçla vur
maktır. Bu, muhsan olmayan kimseye 
mahsus bir hükümdür. (Yani başından ev
lilik geçmemiş olan erkek ve kadın zina 
ettiklerinde uygulanan şer'i cezadır.) Eğer 
zina eden kimselerin başından evlilik 
geçmiş (=muhsan) ise, cezası recmdir. 

�:,Wl (CELVE): Kulun, ilahi sıfatlarla halvet
ten çıkmasıdır. Çünkü bu durumda kulun 
gözü ve uzuvları bencillikten arınmıştır. 
Uzuvlar, kul olmaksızın Hakk'a izafe edil
miştir. Yüce Allah'ın şu sözlerinde olduğu 
gibi: "(Gözlerine toprak) attığın zaman 
da sen atmadın. Lakin Allah attı. " 
(Enfal: 1 7) "Şüphesiz sana bey' at 
edenler, ancak Allah' a  bey'at 
etmişlerdir." (Fetih: 10) 

u�! ::,.0 J�l (CELAL MİN'ES-SIFAT): 
"Cel�l" ;  kahr ve gadab ile ilgili tanrısal 
sıfattır. 

iJ�G �� (CEM' VE TEFRİKA): Fark,  
' sana nisbet edilen, cem' ise, senden soy
ulup alınandır. Bunun ma'nası şudur ki: 
O, kulluk görevlerini yerine getirmekle 
kul için bir kazanç olur. Beşeriyet halle
rine layık olan, farktır. Ma'naların, lütuf 
ve ihsanın başlangıçları gibi, Hak Teala 
tarafından olanlar ise cem' dir. Kul için 
her ikisi de gereklidir. Çünkü kendisi için 
tefrika olmayan kimsenin kulluğu yok
tur. Kendisi için cem' olmayan kimsenin 
de ma'rifeti yoktur. Kulun; "Ancak 
Sana kulluk ederiz. " demesi, kulluğu 
isbatla te frikayı isbattır. "A n c a k  
Sen'den yardım isteriz. " demesi de, 
cem'  i istemesidir. Tefrika , iradenin 
başlangıcıdır. Cem' ise, onun sonudur. 

�1 � (CEM'UL- CEM): Cem' den daha 
tam ve daha yüksek diğer bir makamdır. 
Cem' ,  eşyanın Allah ile şühududur. Güç 
ve kuvvetin ancak Allah ' a mahsus 
olduğunu kabul etmektir. Cem'ul- cem' 
ise, külliyet ile bitip tükenmek ve Al
lah'tan başka şeylerden mütağni olmaktır. 
Bu, ahadiyyet mertebesidir. 
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·��1 (CUMÜD): Nefs için hasıl olan bir du
rumdur ki , gereken ve gerekmeyen 
(uygun olan ve olmayan) şeyleri 
tamamiyle elde etmek için onunla yetini
lir. 

1�:::..11 ( CEM ' İYYET) : Allah Tealtı 'ya 
yönelmekle istek ve çabaların bir araya 
toplanması, Allah 'tan başkasını bırakıp 
sadece Allah ile meşgul olunmasıdır. Bu
nun karşısınde (karşıtı olan) te fri ka 
vardır. 

;t.L.Jı �-; (CEM-İ MÜZEKKER) Erkek keli· 
me/erin çoğu/u: Sonuna, üstünlü bir "nun" 
ile beraber, kendinden öncesi ölüreli olan 
bir "vav" veya kendinden öncesi esireli 
olan bir "ya" katılmış çoğul kelimedir. 

�ı �1 (CEM-İ SAHİH): Teki l in in 
'düzeni ve yapısı değişmeyen (yani tekilin
deki kelime harfleri değişmeden, çoğul 
eki katılarak meydana gelen) çoğuldur. 

;:_;;..:..ı ı� (CEM'UL-MÜENNES): Ge r e k  

:::.,� gibi müennes (=dişi) için olsun, ge

rekse, :::..c...;.,:ı·� gibi müzekker (=erkek) için 
olsun, sonuna elif ve ta harfleri katılmış 
olan çoğuldur. 

�ı �  (CEM'UL-MÜKESSER): Tekilinin 

yapısı değişmiş olan çoğuldur. J�J gibi. 

iliJı � (CEM'UL- KILLET): Karinesiz, o n 
' ' ve on '  dan aşağısı için; karine ile de 

on' dan yukarısı için kullanılan çoğuldur. 

(�ı � (CEM ' UL-KESRET ) :  C e m - i  
, kıllet 'in tersidir. Bu ikisinden her biri, 

diğerinin yerine kullanılır. Yüce Allah'ın 
şu sözünde olduğu gibi: : .J') Ul1 Bu 

sözde " • .J')" kelimesi, "
• 1)1" yerinde kul-

lanılmıştır. ' 

.:..�ı ::,_. J�l (CEMAL MİN ES-SIFAT): 
, Rıza ve lütuf ile ilgili tanrısal sıfattır. 

�1 (CEMEM): Geriye �U= Faatün kal

ması için, :;ı&U:.=Müfaaletün'den mim 

ve Lam'ın kaldırılmasıdır. Bu da Failün'e 
nakledilir ve Ecemm diye adlandırılır. 

�1 (CÜMLE): Biri diğerine isnad edilmiş 
iki kelimeden oluşan bir terkibdir ki, ge
rek senin: "Zeyd ayaktadır" demen 
gibi, bir şey ifade etsin ve gerekse 
: "Bana ikram etmesi. . .  " dem en gibi, 
bir şey ifade etmesin. Çünkü bu ancak 
cevabın getirilmesinden sonra bir şey 
ifade eden bir cümledir. Öyleyse, cümle, 
mutlak olarak kelam'dan daha geneldir. 

L;.:...:Jı �1 (CÜMLE-İ MU 'TERİZE) : 
Cümle ile veya cümlenin cüzlerinden biri 
ile ilgili bir ma'nayı anlatmak için, 
müstakil cümlenin cüzleri arasında yer 
alan cümleciktir. Ör. �IJ - ;� JU, - J.:_j 
= '' Zeyd-ki ömrü uzcl:dı-ayakta durmak
tardır. " gibi. 

�ı ( C İNS ) :  Nevileri çeşitli olan bir 
Çokluğa delalet eden isimdir. 
o böyle olduğundan bir şeyin cevabı 
hakkında, gerçekten çeşitli olan pek çok 
şeyler üzerine söylenmiş bir külli' dir. 
Külli, bir cinstir. "Gerçekten çeşitli 
olan" sözü, nev'i, hassa'yı, yakın faslı 
ta' riften çıkarır. 
"Bir şeyin cevabı hakkında" sözü, 
uzak faslı ve genel arazı t a ' riften 
çıkarır. 
Eğer cevab ; mahiyet ve bu cinsle 
mahiyete ortak olan bazı şeyler hakkında 
ise; fas) yakındır. O; mahiyet ve ona or
tak olan her şey hakkında cevabdır. 
İnsana nisbetle hayvan gibi. 
Eğer mahiyet ve ona ortak olan bazı 
şeyler hakkındaki cevab ,  mahiyet 
hakkındaki cevabdan ve diğer bazısından 
başka ise, fas) uzaktır. İnsana nisbetle 
nam! cisim gibi. 

��1 CÜNÜN): Aklın bozukluğudur ki fiilie
rin ve sözlerin, akıl yolunda {yani akla uy
gun) olmasını -pek azı müstesna- mened
er. Ebu Hanife'ye göre; eğer bu durum 
yılın çoğunda olursa, o kişi m utbıktır 
(sürekli delidir). Eğer yılın yarıdan azında 
olursa, o kişi gayr-ı mutbıktır (sürekli 
deli değildir) . 
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i;G:-.)ı (CiNAYET) :  Nefse veya nefisten 
başkasına zarar ihtiva eden her yasak
lanmış fiildir. (İnsanların canlarına, uzuv
larına, kuvvetlerine, mallarına, ırzlarına 
zarar veren her hangi yasaklanmış fiil , bir 
cinayettir. 
Fıkıh ıstılahında cinayet, insanın canına 
veya aza ve kuwetlerinden herhangi bi
rine tealluk eden yasaklanmış bir fiilden 
ibarettir.) (I .F.K.) (A.E.) 

�G:-jr (CENAHiYYE) :  Abdullah İbn 
Muaviye İbn Abdullah İbn Ca'fer 
Zi'l- Cenaheyn'in taraftarlarıdır. Bunlar 
dediler ki: Ruhlar tenasuh eder (birinden 
başkasına geçer). Allah'ın ruhu Adem'e, 
sonra Şit' e ,  sonra peygamberlere ve 
imarnlara geçmiş ve nihayet Hz. Ali 'ye 
v e  onun üç çocuğuna erişmiştir. Sonra 
da bu Abdullah'a geçmiştir. 

).�1 (CEVHER) : Bir mahiyyet (yani asıl, 
öz)dür ki, a'yanda bulunduğu zaman, bir 
yerde (=mevzi'de) olmamış olur. Cev
her ,  şu beş şeye özgüdür: HeyuHi.,  
Suret, Cisim, Nefs, Akıl. Çünkü cev
her, ya soyut (=mücerred) olur, ya da 
soyut oimaz. Birincisi: Ya tedbir ve ta
sarruf taalluku ile bedeqe ilişmez, ya da 
ilişir. Birincisi akıldır, Ikincisi nefistir 
İkincisi , terdld'dendir ki bu, onun soyut 
olrrıamasıdır. Bu da ya mürekkebdir, ya 
da değildir. Birincisi, cisimdir. İkincisi 
ise, ya h�II'dir veya mahall 'dir. Birincisi, 
surettir. Ikincisi, heyula'dır. Bu cevheri 
hakikat, Allah ehlinin ıstılahında, ruhani 
nefis , diye adlandırılır. Külli heyula ve 
ondan meydana çıkanlar ve mevcudattan 
var olanlar da, ilahi kelimeler, diye ad
landırılır. Yüce Allah bu konuda şöyle 
buyurmuştur: "De ki: Eğer Rabbimin 
kelimeleri için deniz mürekkeb olsa 
idi, muhakkak Rabbimin kelimeleri 
tükenıneden deniz tükenirdi. Yardım 
için bir o kadarını daha getirsek (yine 
yetmezdi) . "  (Kehf: 1 09) 

Bilmiş ol ki: Cevher; soyut nefisler ve 
akıllar gibi, ruhani baslte ve unsurlar gibi 
cismani basite, cins ve fasıldan oluşmuş 
cevheri mahiyyetler gibi haricde değil 
de, akılda oluşmuş olana ve üç 
müvelledat gibi bu ikisinden oluşmuş 
olana ayrılır. 

·�;Jı (CÜD) Cömertlik: Bir niteliktir ki , bir 
şeye karşılık olmaksızın, uyğun ve gerekli 
olan şeyi kazandırmanın temelidir. Eğer 
bir kimse, kitabını, ehli olmayana, ya da 
dünyevi veya uhrevl bir garaz için (yani 
kötü niyet ve maksatla) ehli olana verse 
cömertlik olmaz. 

�1 �-�� (CEVDET'ÜL-FEHM) İyi an lama: 

M e l z fi m a t 'tan Levaz ım 'a  geçişin 
doğruluğudur. 

·�4::J1 (CİHAD): Hak dine çağırınadır. 

J+;:jl (CEHL): Bir şeyin, bulunduğu duru
mun tersine olduğuna inanmaktır. alimler 
buna itiraz edip dediler ki: Cehl, bazan 
bir şey olmayan yokluk (=ma'dı1m) ile il
gili olur. Buna şöyle cevab verilir: O yine 
zihinde bir şeydir. 

Ur J+;:..ll (CEHL-i BASIT): Alim olması 
'şanından olanda ilmin yokluğudur. 

:,X ;Jr M1 (CEHL-i MÜREKKEB): Vakı 'a 
uygun olmayan kesin inançtan ibarettir. 
(Veya bilmediğini de bilmernek suretiyle 
olan iki kat bilmemezliktir) (O.T.S.) (A .E.) 

;�;6�11 (CEHMİYYE): Cehm İbn Safvan 'ın 
taraftarlarıdır. Bunlar dediler ki: Kulun, 
ne müessir olarak ve ne de kasib olarak 
asla kudreti yoktur. Bilakis o, cemadat 
menzilesindedir (taşlar ve madenler gibi
dir). Cennet ve Cehennem, ahalisi girdik
ten sonra yok olacaktır. Hatta Allah'tan 
başka hiç bir varlık kalmayacaktır. 

)Wl (CAiZ) : Yapılması sahih veya 
mubah olan herhangi bir fiil veya akiddir. 
Bazan bir fiil, bir akid, sahih olduğu halde 
düz olmaz. Mesela; Cum'a Namazı için 
ezan okunurken namaza [ıerrıen gitmey
en mükellef bir müslümanın yapacağı bir 
satış işlemi- dünyevi ahkam bakımından
sahihdir. Fakat uhrevi ahkam bakımından 
caiz değildir. Çünkü ilahi emre aykırı ol
duğu için uhrevi sorumluluğu gerektirir . 
Tecviz ise, caiz görmek, demektir. 
(I .F.K.) (A.E.) 



CİM BÖLÜ�1Ü 79 

L...�Wl (CA.RiYE): Savaşta es!r olmuş veya 
köle olarak para ile satın alınmış hizmetçi 
veya: odalıktır. Bir kimsenin tasarrufu 

altında bulunan genç veya yaşlı 
kadındır. Çağulu cevari'dir. 
Cariye, esasen denizde cerayan etmesi 
bakımından g e  m i a nlamındadır . 
Cariyeter de efendilerinin emir ve hiz
metleri dairesinde hareket edecekleri icin 
bu adı almışlardır. Bununla beraber hür 
kadınlara da cariye dendiği vaki'dir. 
Vakıflar gibi, genel menfaat hakkında 
devamlı kalıcı sadakaya da; Sadaka-i 
Cariye denir.(I.F.K.) (.A..E.) 

iiQl (CEBBANE) Musa/la: Açıkta namaz 
kılmaya mahsus ve Kıble tarafında Mihrab 
yerine bir dikili taş bulunan namazgahtır. 
(A .E.) 

�1 (CİBT) : Cibt ve c ibs ;  kendisinde 
-hiçbir iyilik ve yarar bulunmayan kirli 
su'dan ibarettir. 
Denildi ki ; bu kelimedeki •:t a "  harfi, 
" sin "den bedel olup, kirli suyun 
yıkamada çokca kullanıldığına dikkati 
çekmek içindir. 
Allah'tan başka tapınılan her şeye "Cibt" 
adı verilir. Bunun için, büyücü ve kafire 
de "Cibt" denilmiştir. Yüce Allah buyu
ruyor ki: "Onlar, cibt ve tagiit'a 
inanırlar. " (Nisa: 51 )  (Müfredat) (A.E.) 

i1�,jl (C iBAYE) : Lügatta ;  toplamak, 
devşirmek, tahsıl etmektir. Vergi ve 
harac toplamaya, vakfın gelirini topla
maya da cibaye denir. Vakf'ın gelirini 
toplamaya me 'mı1r olan kimseye de; 
"Cabi-i vakf" denmiştir. 
Ba'zısına göre, cibaye; zalimlerin haksız 
olarak aldıkları şeydir. Çoğulu; "Cibayat" 
dır . (I .F.K.) (A.E.) 

�W1 (CEBBAR): Allah 'ın güzel isimlerinden 
biridir. Güç, kudret, büyüklük sahibi, ya
ratıklarını istediği emir ve yasağına zor· 
!ayan, onların geçim ve rızık sebeblerine 
yetişen, demektir. 
Cebbar kelimesi, insan hakkında kul
lanıldığı zaman zorba, zulmedici an
lamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle 

buyurulmuştur: "Sen onların üzerine 
bir cebbar (=zorba) değilsin." (Kaf: 45) 
Allah'ın vasfı olarak Aziz ve Cebbar  
sıfatları kullanılır: " O ,  öyle Allah'tır ki, 
O'ndan başka ilah yoktur. Melik, 
Kuddfis, Selam, Mü'min, Müheymin, 
Aziz, Cebbar, Mütekebbir'dir . "  (Haşr: 
23) 

Allah'ın sıfatı olarak Cessar; kudret ve 
ululuk sahibi, demektir. 
Ce b bar, insanın sıfatı olarak; üstünlük 
iddiasında bulunup, layık olmadığı şekilde 
eksiğini zorla kapatmak anlamındadır ve 
bu sadece kınama ve ayıplama biçiminde 
kullanılır. 
"Ve her inadçı cebbar (=zorba) da 
hüsrana uğrar."  (İbrahim: l l) 
Yani: Hakk'a karşı üstünlük tasiayarak 
imana gelmeyen, başkasına baskı yapan 
herkese de zorba anlamına; "Cebbar" 
denir. (Müfredat) 

L::ı.;,Jl (CEZEA) : Devenin dört yaşını ta
mamlayıp, beş yaşına girenidir. 

;Jj�ı� Jı:;,J1 {CÜZAF VE MÜCAZEFE): 
Götürü pazar, demektir. Mecell e ' n i n  
14l .inci maddesinde böyle ta' rlf edil
miştir. 

�-_;.�lı (CİZYE) : Müslüman olmayanlardan 
·alınan bir çeşit vergidir. 
Hanefilere göre, cizye ; Ara b olsun, 
Acem olsun , ehl-i kiti1b deni len 
H ır ıst iyan l a rla , YahUdilerden ve 
Mecı1silerle Acem putperestlerinden 
alınır Arab putperestleriyle mürtedler
den alınmaz. Bunlar ya Müslüman olur 
yahut kılıçtan geçirilirler. Kadın, çocuk ve 
sakatlara da cizye yoktur. C iz ye , Hi
cret ' in 9. yılında (M . 630) meşru 
olmuŞtur. "8.  yılda meşru' olmuştur . "  
diyenler de vardır. (S.Yolları) (A.E.) 

�ı (CU'L): Ücret, karşılık; bir iş için veril
ecek mükafat parası, demektir. Efendisin
den kaçmış olan köleyi, malikine geri 
vermek üzere tanık göstererek yakalayan 
kimsenin bu hizmeti karşılığında hakettiği 
ücrete de " cu'!" denir. (l .F.K.) (AE) 

.JY-;Jı � ��1 (CU'L ALE'L- CİHAD) :  
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Gazada bulunmak üzere alınıp verilen 
ücrettir. Cihadına yardım olmak üzere 
mücahidlere verilen atıyyeye "Cu'l" de
nilmiştir. (I.F.K.) (A.E.) 

J�1 (CELAL): Büyüklük, yücelik, ilahi 
azarnet anlamındadır. Allah'ın güzel isim
lerindendir ve Kur'an 'da ; "Zü'l-Celali 
ve' l-İkram",  yani; "Celal ve ikram 
sahibi Rabb" diye geçmektedir. Sadece 
Allah'ın büyüklüğü için kullanılan ilahi 
sıfatiardandır. 
Celil i se ;  yüce ;  değerli, demektir. 
(Müfredat) (A.E.) 

�1 (CELD) : Lügatta; deri üzerine vurmak 
anlamındadır. Her bir vuruşa "celde" de
nir. Deri ile ,  yani: Karncı ve kırbaç gibi 
deriden yapılmış bir şey ile vurmak an
lamına da gelir. 
Fıkıh ıstılahınca; celd; "muhsan ol
mayan mükellef zani veya zaniye'nin 
belirli uzuvlarına özel bir biçimde 
değnek veya kamçı ile vurmaktır_" 
Bu ceza, suçlunun cildi, yani; derisi 
üzerine uygulandığı için "celde" adını 
almıştır. (I . F.K.) (A.E.) 

ih)1 (CİLVE): Lügatta; görünme, belirme 
'anlamına gelen bu söz ile, tasavvuf 
ıstılahında, Allah'ın hüküm ve iradesinin 
tecellisi kasdeditir ve her olaya, iyi yahut 
kötü, "cilve" ,  "Cilve-i ilahiyye" denir. 
" Hakk'ın cilvesi" dendiği de vardır. 
(T.Dey.) (A.E.) 

J�� �1 (CERR Bİ'L-CİVAR) Yakınlık cerri: 

'sıfat, te'kid, ma'tfif durumundaki bazı 
kelimeler, mecrCıra yakınlıkları dolayısıyla 
mecrCır olurlar ki bunlar sadece şeklen 
mecrCır durumundadırla r .  Ma ' na 
bakımından harf-i cerre bağlı olmazlar. 
Ör. ��T, H� ı�..:..=.G VemsehCı bi 
ruQsiküm 've '  ercüleküm (veya 
ercüliküm) . . .  " ayetinde olduğu gibi . 
(Maide: 6) 

(_ill ı� (CEM-İ TAKDiM): İkincisinin 
henüz vakti girmeden, iki vakit namazı 
birlikte (ardarda) kılmaktır. 
Hanefi mezhebine göre; Hac'da, Arafe 
günü (9 Zilhicce), Arafat bölgesinde ,  

öyle ile ikindi namazını, öğle vaktinde bir 
ezan ve iki ikametle birlikte (ardarda) 
kılmak, sünnettir. (H.R.) (A.E.) 

_r.>.l�JI� (CEM-İ TE'HiR): Birincinin vakti 
' ' çıktıktan sonra, iki vaktin namazını birlikte 

(ardarda) kılmaktır. 
Hac'da, bayram gecesi Müzdelife 'de 
akşam ve yatsı namazlarını bir ezan ve bir 
ikametle, yatsı vakti girdikten sonra bir
likte (ardarda) kılmak vacibtir. (H .R.) 
(A.E.) 

�G:J1 (CiNAYET): Hac'da cezayı gerekti
�en fiil ve davranışlara "Cinayet" denir. 
(H .R.) (A.E.) 

�1 (CİNN): Kelimesinin aslı; bir şeyi duyu
lardan gizlemek ve örtrnektir. Nitekim 
onu gece, örtüp gizledi anlamında: 
"Cennehü'l- leylü", denir. 
Cenan ise, kalb demektir. Sahibini gizle
diği iÇin kalkana da Micenne , veya 
cünne denir. Bir hadiste: "Es-Savmu 
cünne"  yani oruç bir kalkandır, diye 
buyurulmuştur. 
Ağaçları ile yeri örten ağaçlı her bahçeye 
de Cennet denir. 
N e f s  ile a k  ı l  arasında bir engel 
oluşturduğu için deliliğe cinnet ve deliye 
de mecniin denmiştir. 
Denildi ki: Cinn, ruhanilerin bir kısmıdır. 
Çünkü ruhani varlıklar üç kısımdır: 
Bir kısmı, iyilik sahibidir ki, bunlar melek
lerdir. 
Bir kısmı, şerlidir ki", bunlar şeytanlardır. 
Bir kısmı hayırlı, bir kısmı şerlidir ki, bun
lar da cinlerdir. (Müfredat) (A.E.) 

�1 (CENIN): Henüz annesinin rahminde 
' (dölyatağında) bulunan çocuk demektir. 
Ceninler, ana rahminde canlanmış olup 
olmamaları bakımından iki çeşittir. Şöyle 
ki: 
a) Zi- hayat cenin: Canlı cenin. 
b) Gayr-i zi hayat cenin: Ölü cenin. 
Ceninler, yaradılışiarının değişik safha
larına göre de dört çeşittir. Şöyle ki: 



CİM BÖLÜMÜ sı 

a) Müstebin'ül- hılka cenin: Yaradılışı 
belirmiş, uzuvları belli olmuş cenindir. 
b) Gayr-i müstebin'il- hılka cenin : 
Uzuvları henüz belirmemiş olan cenlndir. 
Bu, kan parçası mesabesindedir. 
c) Tamm'ül- hılka cenin: Uzuvları 
tamamiyle teşekkül etmiş cenindir. Başı, 
tırnakları, tüyleri belli olan bir cenin , bu 
hükümdedir. 
d) Gay-i tamm'ül-hılka cenin: Uzuvları 
kısmen teşekkül etmiş cenindir. (I .F.K.) 
(A.E.) 

·��1 (CİHAD): Müslümanların Allah yolun
da canları ve mallarıyla savaşma 
görevleridir. 
Kafir veya asilerle çarpışmak için gücünü 
kuvvetini sarfetmeye şeriatta ·cihad de
nir. 
Cihad, farz-ı kifayedir; ancak genel se
ferberlikte eli silah tutan herkese farz-ı 
ayn olur. 
Cihad ,  İslam'da iki yönlü bir anlam 
içermektedir: Yetkinliğe ulaşma yolunda 
ferdierin kendi benl iklerine karşı 
yürüttükleri ma'nevi savaş, "Cihad-ı Ek
ber Büyük savaş" ve kendi 
dışındakilere karşı yürüttükleri, tebliğ , uy
arma ve savaşma görevi ki bu da 
" Cihad-ı Asğar= Küçük savaş" 
sayılmıştır. (S. Yolları- Ana B.) (A.E.) 

.i..1_.hılj� (CİHAZ'UT- TARİKA) Ta rik a t  
'
çeyiz/e�i :  Arapça olan ciMiz , türkçeye 
çeyiz olarak geçmiştir. Gereken şeyler 
anlamına gelir .Cihaz biçiminde de 
söylenir. Geline gereken ve baba evin
den koca evine götürülen şeylere, 
ölünün sarıldığı kefene ve saireye de de
nir. 
Cihaz-ı tarikat: Başta taç, yani başa 
giyilen külah, külaha sarılan sank ve sırta 
giydirilen hırka olmak üzere; Kemer,  
Alem, Teslim "Taşı, Palheng, Kanbe
riyye, Makas, Habbe gibi şeylere de
nir. 
"Çeyizlemek, çeyizlenmek" ;  tarikat 
cihazını vermek, bu cihaz ile bezenip do
nanmak anlamına gelen deyimlerdir. 
(T.Dey) (A.E) 

i#-1 (CİHET): İmamet, hıtabet, müezzinlik, 
' kayyımlık, müderrisl ik, vaizlik ve 
kütübhane memurluğu gibi, vakıfla ilgili 
hizmetlerdir. Çoğulu; "Cihat"dır. Zarüri 
ve gayr-i zarüri kısımlarına ayrılır. (I .F.K.) 
(A.E.) 

i#-1 (C İHET) :  Lügatta; yön , taraf an
lamındadır. Kelam ıstılahında; bir cismin 
etraf ından baş lad ığ ı  düşünülen 
uzantılardır. (M.Ak.) (A.E.) 

�1 (CEHR): Lügatta; açıklama, ortaya 
çıkarma, söz söylerken sesi yükseltıneye 
denir. 
Tecvid ıstılahında ise; kendisinde cehr 
sıfatı bulunan harfleri harekeli olarak te
laffuz ederken, nefes akışının babsolun
masına denir. (O.K.) (A.E.) 

�L;l.:J1 (CİLBAB) : Çoğulu: Ce labib ' dir .  
Humar 'dan, yani baş örtüsünden daha 
geniş ve rida'dan küçük bir giyecek veya 
örtüdür ki, kadın onu başına örter ve ke
narlarını göğsünün üstüne salıverir. Buna 
türkçede "atkı" denir. 
Bazı alimler de: "CiiMib" ean maksad; 
"Mi lhafe "dir, demişlerdir ki, bu da 
türkçede "çarşaf" demektir. 
Ya da kendisi ile örtünrnek (=tesettür) 
mümkün olan her çeşit giysidir. yani he
rhangi bir sebeble dışarı çıktıkları zaman, 
kadınların avret sayılan yerlerini 
örtebilecekleri her türlü giyecektir. 
(Ebu's-Suüd Tef.) (A.E.) 

W1 (CELSE): Namazda iki secde arasında 
oturuştur ki, bu ittifakla sünnettir. (A.E.) 

:,_._;,J1 (CERİB) : Hz. Ömer zamanından 
'itibaren İslam dünyasında kullanılan alan 
ve hacim ölçüsürdür. (A.E.) 

��. 

��G[:;.Jl (CERH VE TA'DİL): Hadis 
' ilimlerinden biri de cerh ve ta'dil ilmidir. 
Bu ilirnde özel bazı ta'blrlerle ravilerin 
kusurları veya meziyetleri incelenir. (H. 
lstılahları) (A.E.) 

).:P.Jl (CEVHER): 1- Yaradılış, asıl maya. 2-

Özellik, yaratıştaki değer. 3- Değerli süs 
taşı. 4- Kılıç namlısındaki meneviş ve dal-
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galar. 5- Ebced hesabındaki noktalı harf. 
6- (Felsefede); kendi kendine bir varlığı 
olup gerçekleşmesi için başka bir nes
neye ihtiyacı olmayan. 
Cevher-i ferd; Bir cismin bölünmez 
ufaklıktaki parçalanndan her biri. 
7- (Edebiyatta); Sevgili veya sevgilinin 
dudağı. 
Cevher-i mücerred; mutlak katıksız 
cevhei; madde halinde olmayan ve evre
nin ruhunu meydana getiren nesne. 
Cevher-i ulvi; yüce cevher, felek. 
(O.T.S.) (A.E.) 

�q.1 (CAHİLİYYE) : İslam'dan önceki de
'vir: Bu devir, İslam'ın yasak ettiği, put
perestlik, kan davası , haydutluk, 
yağmacılık, fuhuş, kız çocuklarının diri diri 
gömülesi gibi kötülükler devri idi. 
Bu terim ile; "ilm'" in zıttı olan "cehl" , 
yani bilmemezlik kastedilmemiştir. Bura
da cehl: Sefeh (beyinsizlik), haydutluk, 
putperestlik demektir. islamı' ın zıttıdır. 
(A.E.) 

* * * 
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ili�1 (HAFIZA) Bellek: Bir kuvvettir ki, 
'onun yeri, beynin sonuncu oyuğudur. 
Vehm 'in idrak etmiş olduğu cüz 'i 
ma'naları belleyip korumak onun işidir. 
O, vehm için bir hazinedir. Nitekim hayal 
de müşterek his için böyledir. 

0��1 (HADİS): Yok iken var olan şeydir 
ki, bu, "zamani hudfis" diye adlandırılır. 
Bazan da kaşkasına ihtiyacla olan hudGsu 
ifade eder ki bu da, "zati hudfis" diye 
adlandırılır. 

J�1 (HAL): Lügatta; geçmişin (=mazinin) 
sonu ,  ge leceğin (=müstakbel in )  
başlangıcıdır. 
lstılahta ise; fail veya mef'Glün bih'in du
rumunu lafzen beyan eden şeydir. 
Ör.'Wli 'ı...:j ::;-_;.:, ="Zeyd'e ayakta iken 
vurdum. "  Ya da ma'nen beyan eder. 
Ör. L...;L.J ).Jı � ::ı.:,j ="],:eyd, ayakta 
olduğu' halde evdedir." gibi. 
Ehl-i Hakka göre, hal: Yapmacık 
(=tasannu'), kendine çekme (=ictilab) ve 
kazanma (=iktisab) olmaksızın, sevinç 
veya üzüntü veya daralma veya 
genişleme veya heybet gibi kalbe gelen 
bir ma'nadır ki, onu gerek benzeri ta'kib 
etsin, gerekse etmesin, nefsin sıfatlarının 
ortaya çıkmasıyla yok olur. Eğer devam 
eder de mülk olursa (yani ona sahib olu
nursa), Makam diye adlandınlır. 
Haller Tanrı vergileridir, Makamlar ise 
kulun kendi çabasıyla elde edilmiş ka
zançlardır. Haller, cömertlik kaynağından 
gelir. Makamlar ise, çaba harcamakla 
elde eldilir. 

�:J-"_;...:)ı JW1 (JiAL-İ MÜEKKİDE) :  H a  1 
sahibinin, galiben var olmaya devam 
ettiği sürece, kendisinden ayrılmadığı 
şeydir. Ör. L.J� :J �� ':L.j = "Z e y d ,  
şefkatli olarak senin babandır." gibi. 

JJ; :�'l !  jGJ1 (HAL-İ MÜNTEKILE): Yuk
arıdakinin tersine alandır. 

�Wl (HAİTIYYE): Ahmed İbn Hait' a 
- �isbet edilen fırkadır. Bu adam, 
Nazzam'ın ashabındandır. Bunlar dedil
er ki: Alemin iki tanrısı vardır: Biri kadim 
olup Allah 'tır. Diğeri de sonradan var 
olan Mesih'tir. Mesih ahirette insanları 
hesaba çekecektir. O, Yüce Allah'ın şu 
sözüyle kasdedilendir: '1.1.:., cll.:Jı� J� ; �� 
'LL, =" Melekler sıra sıra olduğu halde 
Rabb'in (in emri) geldiği zaman. "  
(Fecr: 22) O, şu  sözdeki ma'nada da  kas-
dedilmiştir: ;._;�� � r·�ı :.;.ı;. a.Jı 0! 
="Muhakka'k ki Allah, Adem'i kendi 
suretinde yarattı . "  

�J�1 (HARİSİYYE): Ebfi'l- Haris 'in taraf-
' "tarlarıdır. Kaderde, yani kulun fiillerini, 
Allah Teala'nın yaratmış olduğunda ve 
fiilden önce istitaat bulunduğunda 
İbadıyye'ye mahalefet ettiler. 

�� (HAC): Lügatta; muazzam bir şeye kas
detmek {yani yönelmek, azm ve niyet et
mek)dir. Şeriatta ise; Allah Tea la 'nın 
evine; (Ka'be'ye) özel şartlarla, özel bir 
vakitte, özel bir nitelikle yönelmektir. 
(Yani Ka 'be ve çevresindeki yerlerde 
hacc menasıkini yapmaktır.) 

�� (HÜCCET) :  Kendisiyle , da 'vanın 
doğruluğuna delil getirilen şeydir. Denildi 
ki: 1-İüccet ve delil birdir. 

;...;J1 (HACR) Kısıtlama: Lügatta; genel ola
rak menetme (kısıtlama, alıkoymal an
)amındadır. Fıkıh ıstılahında ise; fiili 
değil, kavli tasarrufun geçerli olmasını, 
küçüklük, kölelik ve delilik sebebiyle me
netmektir. 
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:;.;J1 (HACB) :  Lügatta; menetme an
. 

]amındadır. Fıkıh ıstıUihında ise; belli bir 
kişiyi, diğer bir kişinin varlığı sebebiyle, 
mlrasının, ya hepsinden veya bazısından 
menetmektir. Birinciye; hacb-ı hırman, 
ikinciye; hacb-i noksan adı verilir. 

' · '  '1 (HİCAB): Senin istediğini örten her 
..... � · ş�ydir. Ehl-i Hakk'a göre; Hakk'ın te-

celllsini kabule engel olan kevnl sure�lerin 
kalbdeki intıba'ıdır. (iz bırakmasıdır). 

;')1 �� (HİCAB'UL- İZZET): Körlük ve 
, ' şaşkınlıktır. Çünkü keşfl idraklerin, zat ın 

künhü hakkında hiç bir etkisi yoktur. 
Bunların ona nufuz etmemesi, başkası 
hakkında ebediyyen ortadan kalkmayan 
bir perdedir. 

•, ' '  '1 (HUDÜS) :  Bir şeyin, yokluğundan 
,;JJ.)?<J 

sonra (yani yok iken) var olmasından 
ibarettir. 

ı - (..ü l :::,J�I (HUDÜS-İ ZATI) : Bir şeyin, 
�

varlığında başkasına muhtaç olmasıdır. 

dL.�I 6_,�1 (HUDÜS-İ ZAMANI): Bir 
ş�yin zarı:ı�n! öncelik b�k

_
ımı

_
n?an, yokluk

ta önceligı olmasıdır. Bırıncısı, mutlak ol
arak, ikinciden daha geneldir. 

:::,;Jı (HADES): Namaza ve başkasına engel 
olan (cünubluk, abdestsizlik, hayız ve lo
husahk hali gibi) hükml necasettir. 

• ';.11 (HADS) sezme, sezgi: Zihnin, meb-
.1 . 

de' lerden matlablara ( I lkelerden 
amaçlara) hızla geçmesidir ki ,  bunun 
mukabili fikr'dir. Hads; keşf mertebeleri
nin en aşağısıdır. 

::,ç._.';;J1 (HADSİYYAT) :  hakkında kesin 
hüküm vermek için, müşahedenin tekrar
Janması sebebiyle, aklın __ bir vasıtaya ih
tiyaç duymadığı şeydir. Or. "Ayın ışığı 
güneşten alınmıştır. " dememiz gibi. 
Çünkü Ay'ın, ekvatora uzaklık ve yakınlık 
bakımından Güneşe olan durumlannın 
(yani dünya çevresindeki yörüngesinin) 
farklı olmasına göre, ışıksal şekillenmesi 
farklıdır. 

�1 (HADD): Bir şeyin mahiyyetini belirten 

sözdür. Ehl'ullah'a göre; senin ile 
Mevlii 'n arasındaki fasıldır (ayınmdır). 
Mesela senin, sınırlı olan zaman ve 
tnekan içinde yaşamış olman ve 
tapınınan gibi. 

�1 (HA D D ) :  Lügatta ;  menetme an
Jamındadır. istılahta ise; kendisiyle or
taklık ve kendisiyle farlılık olan şeyi kap
sayan bir sözdür. 

:ıı�:·. ' l ı :.W1 (HADD-i MÜŞTEREK): İ k i  
mikdar arasına konmuş bir cüzdür ki, iki
sinden biri için başlangıç , diğeri için son 
olur. Bu cüz'ün, her ikisine de muhalif ol
ması gerekir. 

�G.Jı ! ll1 (HADD-i TAM): Yakın olan cins ve 
fasıldan oluşan şeydir. İnsanın, konuşan 
hayvandır, diye ta'ıif edilmesi gibi. 

:._.a;8ı �1 (HADD-i NAKIS): Sadece yakın 
'fasılla veya onunla beraber uzak cinsle 
yapılan ta ' rlftir .  Mesela ;  insanın, 
konuşandır veya konuşan cinstir, diye 
ta'rlf edilmesi gibi. 

·�_,:J-1 (HUDÜD): Hadd 'in çoğudur: Lügatta 
menetme anlamındadır. şeriarta ise; Al
lah Teala'ya ait bir hak olarak vacib 
olmuş mukadder cezadır (ukubet'tir) . 

_;�il:...;_ (HADD 'UL- İ 'CAZ): S ö z ü n ,  
' belagahnda insan gücünün üstüne çıkması 

ve insanlan kendisiyle boy ölçüşmekten 
aciz bırakmasıdır. 

�� �..;J1 (HADIS-İ SAHIH): Lafzı ;  bo
, zuk v� kusurlu olmayan, ma'nası; ayete 
veya mütevatir habere veya icma'a aykırı 
bulunmayan hadistir. 
Sahih hadis; doğru (=adi) bir rivayettir 
ki, onun karşıtında sakat (=saklm) rivayet 
vardır. 

._...,:J)ı �.ı..;J1 (HADIS-İ KUDSI): Ma '  n as ı  
, bakım;ndan Allah Teala katından , lafzı 
bakımından Resullullah (s . a .v.)den olan 
hadlstir. Yüce Allah onu Peygamberine 
ilham ile veya uykuda haber vermiş, o da 
bu ma'nayı kendi ifadesi ile bildirmiştir. 
Kur'an ondan üstündür. Çünkü onun 
(ma'nası gibi), lafzı da Allah tarafından in
dirilmiştir. 



HA BÖLÜMÜ 85 

� ... (Ql (İıAZF) (Aruz ilmi nde) Hafif bir sebebin 
düşürülmesidir. Geriye �ll'.=Mefai kal
ması için ;).,..r.U:. = Mefailün ' d e n 
J=Lün'ün düşürülmesi gibi. Sonra ;);J 
=Fail.lün'e nakledilir ve geriye ;J=Faô 

kalması için ondan J=Lün düşürülür. Bu 
da JJ=Fu 'l 'e nakledilir ve Mahzil.f diye 
adlandırılır. 

t..J1 (HAZZ): Aruzda, mecmu' olan vet-

e d ' i n hazfedi lmesid ir . ::,k�= 
Mütefailün 'den geriye � = Mütefa 

kalmesı için :Jr. = İlün 'ün hazfeciilmesi 
gibi. Sonra ;)...J=Failün 'e nakledilir ve 
Ehazz diye adlandırılır. 

lr;J1 (HAREKET): Tedrici yolla , kuweden 
fiile çıkmadır. Kevn (=oluş), hareketin 
ta'rifinden dışarda kalsın diye "tedric" ile 
kayıdlandı. 
Denildi ki: Hareket, diğer bir yerde bu
lunduktan sonra bir yer işgal etmektir. 
Denildi ki : Hareket, iki anda, iki 
mekanda iki oluştur. Nitekim sükun da iki 
anda bir mekanda iki oluştur. 

�ı � ir;J1 (HAREKET Fİ'L- KEMM): Cis
min , bir kemmiyyetten (=nicelikten) 
diğerine geçmesidir. Artma ve zayıflama 
gibi. 

�ı � is_,..;Jl (HAREKET Fİ'L- KEYF): 
' Cismin bir keyfiyyetten diğerine 

geçmesidir. Suyun ısınması ve soğuması · 

gibi. Bu harekete , istihale denir. 
._i,Sjı � ir;Jl (HAREKET Fİ'L- KEYF): 
Başlangıç ile son arasında mutavassıf ola
rak devam ettiği sürece hareket eden 
(=müteharrik) için hasıl olan keyfiyyettir. 
O, haricde var olan bir durumdur. 

-;"ii � is.,.;Jl (= HAREKET Fİ'L-EYNE: 
Cisinin, bir yerden diğer bir yere hareket 
etmesidir. Buna nukle (=göç) adı verilir. 

�_,jı <.s! is�l (HAREKET Fİ'L- VAD'): 

Kendisiyle, cismin bir durumdan diğerine 
geçtiği dairesel harekettir. Çünkü daire 
biçiminde hareket eden cismin cüzlerinin 
onun mekanının cüzlerine olan nisbeti' 
rnekanına tabi olarak, ondan hiç dışar; 
çıkmadan değiştirilir. Atılmış taşta olduğu 
gibi. 

�)ı <.s! is _,...;.ll (HAREKET Fİ'L- VAD') : 
Denildi ki : Bu, zamana bağlı hüviyyeti 
olan bir harekettir ki, onun hasıl olması 
ancak zaman içinde tasavvur edilir. 

�:,Jı ir;Jl(HAREKET-İ ARZIYYE): Cis
me ait eşyanın hareketi, gerçekte diğer 
bir şeye ait eşya vasıtasıyla olan hareket
tir. Gemide oturan kimse gibi. 

�LiJı J"_,...;.l1 (HAREKET-İ ZATIYYE) :  
'Eşyasının hareketi, cismin kendi zatına ait 
olan harekettir. 

�_;.J)ı ir_,..;J1 (HAREKET-İ KASRİYYE): 
Başlangıcı, daşardan kazanılmış bir meyl 
sebebiyle olan harekettir. Yukarı atışmış 
taş gibi. 

��G�oı U_,...;.ll (HAREKET-İ IRADIYYE): 
' .Başlangıcı, dışarıdan bir iş sebebiyle ol
mayıp, şuur ve irade ile yapılan hareket
tir. Bir canlı varlıktan, iradesiyle sadır 
olan hareket gibi. 

��[r.iı ir;Jl (HAREKET-İ iRADİYYE): De
- nÜdi ki ;  bu, ne isim ve ne de fiil an
lamında olmayan bir anlama gelen hare ... 
kettir. 

i� .J.ıı ir;Jl (HAREKET-İ TABIIYYE): 
'D;şarıdan bir iş sebebiyle hasıl olmayan, 
şuur ve irade ile beraber de olmayan 
harekettir. Taşın aşağıya doğru olan har
eketi gibi. 

��ı �  Ls_,....;J1 (HAREKET B İ  
, MA'NET'TAVASSUT) : Cismin, her an, 

mesafe sınırlarından bir sınıra ulaşmış ol
masıdır ki, bu cisim, bu andan önce ve 
sonra bu sınıra ulaşmış değildir. 

�ı � is;J1(HAREKET Bİ MA'NE'L
KAT' ); Bu ancak, sona doğru hareket 
eden cismin varlığı sırasında hasıl olur. 
Çünkü bu hareket, mesafenin başından 
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sonuna doğru uzanan bir durumdur. 
i);J1 (HARA.RET): Bir niteliktir ki, çeşitli 

olanları (=muhtelifi) ayırmak ve şekike 
birbirine oenzeyenleri (=müteşakilatı) 
toplamak onun işindendir. 

: ... (;;Jl (HARF): Kendinden başkasında bir 
ma'naya delalet eden şeydir. 

��ı J:;,J1 (HARF-İ ASLI) : Lafzen veya 
takdiren ,  kelimenin çekimlerinde bulunan 
harftir. 

:O.:(;ıı J_,:;,Jı (HARF-İ ZAİD): Kelimenin bazı 
çekimlerinde düşen harftir. 

�1 (HURÜF): Sôfiyye . şeyhlerine göre , 
a 'yimdan olan bastı haklkatlerdir. 

::_,L,JLJı :_;_,�1 (HURÜF-İ ALİYAT): G ay
bların gaybında bulunan zat! durumlardır. 
Çekirdekteki ağaç gibi. Buna, Şeyh Mu· 
hammed ei-Arabi şu sözüyle işaret 
etmiştir: 

Hürriyet, bir kaç mertebedir: Am m ' ı n  
(yani s ıradan kişi lerin) hürriyet i ;  
şehvetlerin köleliğinden kurtulmalarıdır. 
H a s  s ' ın (seçkin kişilerin) hürriyet i ;  
iradeleri, Hakk'ın iradesinde yok olduğu 
için , istekler in köleliğinden kurtulma
larıdır Hassat'ül- Hassa ( y a n i  
seçkinterin seçkini olan kişilerin) hürriyeti; 
nurların nurunun leeeliisi içinde belirsiz 
hale geldikleri için ,  rüsCım ve asarın 
köleliğinden kurtulmalarıdır. 

j�l (HARK): Başlangıçları şimşek, sonları 
Zat içinde sönmek olup, faniliğe doğru 
çeken tecellilerin ortalarıdır. 

rj;.Jl (HAZM) :  İşleri ittifakla ele almaktır. 
(Yani fikrini, işini sağlama bağlamaktır. )  

�:;.J1 (HÜZN) Üzüntü: Geçmişte, sevilen bir 
şeyin yilirilmesi veya kötü bir şeyin mey
dana gelmesi sebebiyle üzülmekten 
ibarettir. 

:,......;Jı (HASEB): Kişinin , kendisinin ve ata
larının övünülen şeylerinden sayıp an-

ji � .;.,L;JGo t;_,;. GS' lattıklarıdır. (Soyca; ana, baba ve atalar-
' - dan gelen şan, şöhret, övünç ve 

�ı Jc1 .;�'s � pıil::'. mefharettir.) (A.E.) 

"Biz, huruf-i aliyat idik. Yukarıların en ;;..;,Jı (HASEN): Bir şeyin tab'a uygun ol-
yüksek zirvelerindeki müteallikatı biz masıdır. Fer.3h gipi. Ve bir şeyin kemal 
azaltmadık. " niteliği olmasıdır. Ilim gibi. Ve bir şeyin 

.:ıyjl J_,� (HURÜF'UL- LIN) Lin harfleri: 

Bunlar; vav, ya, eliftir . Bunlarda uzat
ma yapılması kabul edildiği için, Lin har
fleri diye adlandırıldılar. 

�1 :_;�;. (HURÜF'UL- CERR) Cerr harfleri: 

Fiil veya fiil ma'nasında olan kelimeyi, 
kendinden sonrakine eriştirrnek için ko-
nulmuş edattır. Ör�..:� ::_.�:;. ="Zeyd' e 

uğradım" ..:� �L'. lii ="Ben, Zeyd'e 
uğrayanım'. " cümlelerinde olduğu gibi. 

V"':r.,J1 (HIRS): Doğrusunu bulmak için bGtün 
gücü harcamakla bir şeyi taleb etmektir. 

��ı ( H Ü R R İYYE T ) :  Ehl- i  H akikat 
ıstılahında; kainatın köleliğinden çıkmak, 
başkalarıyla olan bütün ilğileri kesmektir. 

övgüye ilişkin olmasıdır. Ibadetler gibi . 

��ı �1 (HİSS- İ MÜŞTEREK) :  
Cüz'iyyat-:-ı mahsCısenin sCıretlerinin· kendi
sinde iz bıraktığı kuwettir. 
Hiss-i Müşterek'in yeri , beynin birinci 
oyuğunun ön tarafıdır. Sanki o, kendisin
den beş ırmağın çıkıp koliara aynidığı bir 
kaynak gibidir. 

;;..;,J1 (HASEN): Dünyada övgüye, ahirette 
sevaba ilişkin olan şeydir. 

.._.:.:; ,_) � ;;..;,J1 (HASEN Lİ MA'NEN FI 
NEFSİHI): Zatında bulunan bir ma'nadan 
dolayı iyi diye nitelendirilen şeyden 
ibarettir. Allah'a ve O'nun sıfatiarına inan
mak gibi. 

:?- � � ;;..;,Jı (HASEN Lİ MA'NEN FI 



HA BÖLÜMÜ 

GAYRİ Hi ) :  Başkasında bulunan bir 
ma'nadan dolayı, iyi diye nitelendirmedir. 
Cihad gibi. Çünkü bu, aslında iyi değildir. 
Zira bu, Allah'ın ülkelerini yıkıp bozmak, 
kullarına aüıb ve onları helak etmektir. 
Hz. Muhammed (s.a.v.), bu konuda şöyle 
buyurmuştur: "İnsanoğlu, Yüce Rab
bin binasıdır. Rabbin binasını yıkan 
mel'undur. Ancak onda i'la-ı kelim
et'ullah ve Allah'ın düşmanlarını 
helilk etmek maksadı bulunursa iyi
dir. Bu, kafirin küfrü itibariyledir." 

�,ı;Jı ::,.... :;...;J ı (HASEN MİN'EL· HADIS): 
' 'Rav!S"i , doğruluk ve emanetle meşhur 

olan hadlstir. Ancak şu kadar var ki ravisi, 
hıfz ve güvende kusurlu olduğu için 
sahlh hadis derecesine ulaşamamıştır. 
Onun durumu, bununla beraber, kendin
den aşağı olanın durumundan yüksek 
olur. 

::,;_;Jı (HASRET): Güçlüğe katianınada 
(=telehhüf'de) son hadde varmaktır. 
Hatta kalb, güçsüz kalır da, fazla telehhüf 
için artık onda yer kalmaz. Güçsüz kalan 
göz (basar-ı hasir) gibi ki, onda bakmak 
için kuwet kalmamıştır. 

�1 (HASED) Çekememek, kıskanmak: Hased 
edilen kimsedeki ni'metin, hased edene 
geçmesini temennl etmektir. 
(Diğer bir deyimle, hased: Bir kimse
deki ni 'met ve şeretin ondan zail olup 
kendisine geçmesini temenni etmektir.) 
(A.E.) 

�1 (HAŞV): Lügatta , kendisiyle yastık 
doldurulan (pamuk ve yün gibi) şeylerdir. 
lstılahta ise; faydasız fazlalıktan (gereksiz 
fazla laftan ) ibarettir. 

._,;:...,�! ı.} �1 (HAŞV Fİ'L- ARÜZ): B u ,  
' beyt'in sadrı ile aruzu arasında ve ib

tidası ile darb'ı arasında zikredilen 
cüzlerdir. Mesela; beyt, sekiz kez tekrar
lanan Mefailün 'den oluşmuşsa, birinci 
Mefallün, sadr, ikinci ve üçüncüsü 
haşv'dır. Dördücüsü ariiz, beşincisi ib
tida, altıncı ve yedincisi haşv' dir. Sekizin
cisi darb' dir. 
Eğer beyt , dört kez tekrarlanan 
Mefailün'den oluşmuşsa, birinci Mefailün 
sadr, ikincisi ariiz, üçüncüsü ibtida, 

dördüncüsü darb'dır. Bunda haşv bulun
maz. 

�1 (HASR): Bir şeyi belli sayıda getir
mekten (irad etmekten) ibarettir. 

..;[;.1 ı.) J.S:.jı :;..,._;. (HASR'UL- KÜLLİ Fİ 
" ECZAİH): Küll'ün (tüm'ün) ismi, cüzlerine 

verilmesi doğru olmayandır. "Risale" 
adının beş şeye verilmesi ve bu beş 
şeyden her birine risale denmemesi gibi. 

.ı.;Ç.i_;. � :_)S:Jı � (HASR'UL- KÜLLİYYİ 
" Fi CUZİYYATİH): Küll'ün (tüm'ün) ismi, 

cüzlerinden her birine verilmesi doğru 
olandır. Mesela, mantığın mahiyetine , 
mantığa olan ihtiyacı ve konusunu 
açıklamaya Mu1(addeme dendiği gibi. 

tiW1 (HIDANE) Hızdne: Çocuğu terbiye 
etmektir. 

�'{1 :.,.:.;Jı ::,r,.:..;J1 (HADARAT-1 HAMS-İ 
' iLAHİYYE): Mutlak gayb hazretidir. Bu
nun alemi, Hazret-i illiyye'deki A'yan-ı 
Sabite alemidir. Bunun karşısında, Mut
lak Şehadet Hazreti vardır ve bunun 
alemi de Milk alemi 'dir. 
Muzaf olan gayb hazreti, ikiye ayrılır: Bi
rincisi; mutlak gayba daha yakın alandır. 
Bunun alemi, ceberutt ve melekutt 
ruhlar alemidir. Yani soyut nefisler ve 
akıllar alemidir. ikincisi; mutlak şehadete 
daha yakın olandır. Bunun alemi de misal 
alemidir ve bu, melekut alemi diye 
adlandırılır. 
Beşincisi; yukarıda zikredilen dört hazre
ti bir araya toplayan hazrettir. Bunun 
alemi de, bütün alemleri ve bunlarda bu
lunanları toplamış olan insan alemi' dir. 
Milk alemi, melekilt aleminin zuhilr yeri· 

cnı=: -o, mutlak misal alemi olup, ceberilt 
aleminin, yani mücerredat aleminin zuhilr 
yeridir. o da a 'yan-ı sabite aleminin 
zuhilr yeridir. o da ilahi isimterin ve 
hazret-i vahidiyye'nin zuhiir yeridir. 
Bu ise, hazret-i ahadiyye'nin zuhilr ye
ridir. 

J.;j1 (HAZR) Yasak: Terkedilmesine karşılık 
sevab ve yapılmasına karşılık ceza verilen 
şeydir. 

�� ,';:J1 (HAFSIYYE): Ebu Hafs İbn Ebi'l 
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Mikdam'a nisbet edilen fırkadır. Bunlar, 
İbazıyye (İbadıyye) fırkasına bazı ilaveler 
yaptılar ve dediler ki: lman ile şirk 
arasında Allah 'ı bilip tanımak (=ma ' 
rifet'ullah) vardır. Bu, ikisi arasında bulu
nan bir haslettir. 

J.b.J1 (HIFZ): İdrak edilen ;Qretlerin zabt 
-edilmesidir. (Yani algılanan suretierin bel
lenmesi, korunması, hatırda tutulmasıdır.) 

j;Jı (HAKK): Lügatta; inkarı caiz olmayan 
gerçek, anlamındadır. Ehl-i Meani 
ıstılahında ise; vakı 'a uygun olan 
hükümdür ki, sözlere, inançlara, diniere 
ve mezheblere, bunu ihtiva etmeleri 
bakımından, itlak olunur. Bunun karşıtı, 
batıl 'dır. Sıdk (=doğruluk) kelimesinin 
ise ,  özell ikle sözlerde kullanılması 
yaygındır ve bunun karşıtı da k iz b 
(=yalan) dır. 
Hak i le sıdk arasındaki fark şudur: 
Hak'ta uygunluk, vakl' olan yönünden; 
sıdk'ta ise hüküm yönünden mu'teberdir. 
Hükmün doğru olmasının ma'nası, onun, 
vaki' olana uygun olmasıdır. Onun 
hakikat olmasının ma'nası ise, vaki'olanın 
ona uygun olmasıdır. 

�1 (HAKIKAT): Kendisiyle, kendisi için 
'konulmuş şey kasdedilene ait bir isimdir. 
Sabit oldu, demek olan �ı:_;;. den 
" fa ile " vezninde olup, "fa i le " an
lamındadır. Yani "hakik" demektir. 

" Hakikat"  kelimesindeki "ta" ,  L)G. 
=allame kelimesinde olduğu gibi, dişilik 
için değil, vasfiyyetten ismiyyete naklet
mek içindir. 
ıstılahta ise, hakikat ; kendisiyle 
hitabiaşma (=tehatüb) olan bir istılahtaki 
konulduğu anlamda kullanılan kelimedir. 
Müellif bununla, kendisiyle hitabiaşma 
olan istılahtan başka, diğer bir ıstılahtaki 
konulduğu anlamda kullanılan mecaz'dan 
sakınmıştır. Salat kelimesi gibi ki, hitab 
eden onu şertat ödüyle dua anlamında 
kullanırsa, şeriat ıstılahında konulduğu an
lamdan başka çeşit dua olduğu için 
m e c a z  olur. Çünkü sa la t , lügat 
ıstılahında dua için konulmuş olmasıyla 
beraber, şeriat ıstılahında özel zikirler 
ve rükünler (olan namaz) için konulmuş 
bir isimdir. 

�1 (HAKIKAT): Konulduğu üzere kalan 
'her lafızdır. Denildiki: Hakikat, insaniann 
hitabiaşmak üzere anlaştıkları her lafızdır. 

u:,.'.;.ıı� (HAKİKAT'UŞ-ŞEY') :  Kendisiyle 
- bir Şeyin o olduğu şeydir. İnsan için, 

"konuşan hayvan" denilmesi gibi. 
Gülen veya yazan, denilmesi ise böyle 
değildir. İnsan, bunlarsız da tasawur edi
lebilir. 
Bazan da denir ki; bu, kendisiyle bir 
şeyin, tahakkuku bakımandan hakikat, 
teşahhusu bakımından hüviyyet ve bun
dan kat'-ı nazar ile beraber de mahiyet 
olduğu şeydir. 

J� (;:jı Li..,..i;.J1 (HAKIKAT-I AKLIYYE): Bi r  
cümledir ki, onda fiil, mütekellim katında 
fail olan şeye isnad edilmiştir. Mü'minin 
şu sözü gibi: "Allah sebzeyi bitirip 
büyüttü." 
"Onun gündüzü oruçludur." sözü ise 
öyle değildir. Çünkü oruç güdüz için 
değildir. 

�ı'- - (HAKK'UL- YAKİN) : Ku l u n ,  - - <>"" 
Hakk'ta fani olması ve ilim, şuhiid ve 
hal bakımından O'nunla baki kalmasıdır. 
Sadece ilmen olmaz. Her akıllı varlığın, 
ölümü bilmesi, ilm' e l-yakindir. Ölüm 
meleklerini gördüğü zaman ise bu , 
ayn'el- yakin dir. Ölümü tadınca da 
hakk'al-yakin olur. 
Denildi ki: iım'el- yakin, ş eriat ı n  
zahiridir. Ayn'el- yakin , şeriarta ıhlastır. 
Hakk'al-yakin ise şeriatta müşahededir. 

_;.;t:Wı �a_;:. (HAKiKAT'UL- HAKAİK): Bu , 
bütün 'haktkatları bir araya toplayan eha
diyyet mertebesidir. Bu, hadrat'ül
cem' ve hadrat 'ül- vuciid diye ad
landırılır. 

, C'':l'l J;lk. (HAKAİK'ÜL- ESMA): Bunlar ,  
zat ın- taayyünleri ve nisbetleridir. - Çünkü 
bunlar, kendileriyle insanın, bazısının 
bazısından ayırd olduğu niteliklerdir. 

�.ı:;._:ıı li:;;.Jl (HAKIKAT-I MUHAMME
- DİYYE)� Bu birinci taayyün ile beraber 
zattır. Bu, ism-i a'zamdır (en büyük 
isimdir). 
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�1 (HIKD) Kin :  intikam alma isteği ve 
' onun gerçekleştiri lmesidir . Halde ,  
düşmanından öc alıp öfkesini gidermek
ten aciz olduğu için öfkesini tuttuğu za
man, gadab içeri dönüp kişide birikir de 
kin olur. 

�1 (= Hıkd: Düşmanlıktan dolayı, ya
ratıklara karşı kalhcleki kötü zandır. 

j.;J1 (HAKK): Allah Teala'nın isimlerinden bir 
isimdir ve gerçek olan şeydir, yani 
gerçekten bulunan şeydir. Doğru ve 
gerçeğe uygun olan şey için de kullanılır. 
mesela: Hak söz, denir. Yani doğru ve 
gerçeğe uygun olan söz, demektir. 

�i.S:...J1 (Hi KA YE) : Bir kelimenin hareke ve 
sfgasını değiştirmeksizin, bir yerden diğer 
bir yere nakletmekten ibarettir. 
Denildi ki: Hikaye; lafzı, daha önce bu
lunduğu duruma getirmektir. 

�IS:...J1 (HiKAYE): Kelimenin ilk halini ve 
suretlerini korumakla beraber' birinci 
yerden diğer yere nakletmekle onu kul
lanmaktır. 

�1 (H iKMET) :  Bir ilimdir ki, onda 
�şyanın hakikatları, varlıkta bulundukları 
durumda, beşeri güç ölçüsünde araştırılır. 
Bu, ilahi olmayan nazari bir ilimdir. 
Yine hikmet; ilmi ve akli kuwetin heyeti 
olup, bu kuwetin ifratı olan kurnazlık 
ile, onun tefriti olan ahmaklık arasında 
orta yerdedir. 

�1 (HiKMET): Üç anlama gelir: Birincisi, 
ica d ;  ikincisi, i l i m ;  üçüncüsü de ,  
müselles fiillerdir. Güneş, ay ve bu iki
sinden başkasının hareketleri gibi. 
İbn Abbas (r. anhüma); Kur'an'da geçen 
hikmet kelimesini ,  helal ve hararnı 
öğrenmek diye tefsir etmiştir. 
Denildi ki: Hikmet, lügatta, amel ile be
raber ilimdir. Yine denildi ki: Hikmet; 
insan gücüne göre, kendisinden, aslında 
hak olanın elde edildiği şeydir. 
Yine denildiki: Gerçeğe uygun olan her 
söz hikmettir. · 

Kimisi de dedi ki: Hikmet; faydasız ve 
gereksiz fazla laftan korunmuş ma 'kul 
sözdür. 

�il �1 (HiKMET-İ İLAHiYYE): Bi r  
'ifimdir 'ki onda, bizim kudretimiz ve  di
lememiz ile olmayan, maddeden soyut
lanmış harici varlıkların durumları incele
nir. 
Denildi ki : O, eşyanın gerçeklerini, ol
dukları gibi bilmek ve gereğini yap
maktır. Bunun içindir ki o, ilmiyye ve 
ameliyye kısımlarına ayrılmıştır. 

4. J_,b:ji LS'..J1 (HiKMET-i MANTÜK 
BiHA): Şeriat ve tarikat ilimleridir. 

� ::.}:.,:Jı �1 (HiKMET-i MESKÜT 
ANHA): Bunlar öyle hakikat sırlarıdır ki, 
rüsum alimleri ve avam bunlara gereği 
gibi müttali olamazlar da bu onlara zarar 
verir veya onları helak eder. 
Nitekim rivayet edilmiştir ki, Resuluilah 
(s .a.v) bir gün, Medine'nin sokaklarından 
birinde ashabıyla beraber geçip giderken , 
bir kadın, ille de evine girmeleri için ona 
yemin edince, eve girdiler, yanıp tutuşan 
bir ateş gördüler. Kadının çocukları ateşin 
çevresinde oynuyor!ardı. Kadın dedi ki: 
- Ey Allah'ın Peygamberi, Allah mı kul
larına daha merhametlidir, yoksa ben mi 
çocuklarıma daha merhametliyim? 
Resuluilah (s.a.v.) buyurdu ki: 
"- Elbette Allah daha merhametli· 
dir. Çünkü O, merhametiiierin en 
merhametlisidir." Kadın dedi ki: 
- Ey Allah'ın Resulü, benim, çocuğumu 
ateşe atmarnı sevdiğimi görüyor musun? 
Resuluilah (s .a.v.) : hayır, dedi. 
Kadın : Öyleyse Allah , kullarına daha 
merhametli olduğu halde, onları ateşe 
nas� atıyor ki? dedi. 
Ravi der ki: Resuluilah (s . a.v. ) bunun 
üzerine ağlayıp: "Bana böylece vahyo
lundıi: " buyurdu. 

�1 (HÜKM): İcaben veya selben (olumlu 
veya olumsuz olarak) bir işi diğerine isnad 
etmektir. Bununla , takyidi nisbet gibi 
hüküm olmayan ş�y haric kalır. 

;; ;.wı (HİKEM) : Bir şeyi yerine koy
rnaktır: Denildi ki: Bu, övülmüş akıbeti 
olan şeydir. 
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cr-:,_:.ıı �1 (HÜKM-İ ŞER'i ) :  A l l a h  
T�ala'nın, mükelleflerin fiilieriyle ilgili olan 

hükmünden ibarettir. 

:�ı (HÜKEMA): 1- Hakimler. 2- Feyles
oflar. Bilim adamları. "Çok kez ulema 
sınıfından gayri bilginler için kullanılırdı. " 
3- Sözleri ve fiilieri Sünnet' e uygun olan 
kimseler. 

;.w1 ( H İ L M ) :  Öfke ş iddet lendiğ inde 
' yatışmaktır. Denildi ik: Zalime karşılık 
vermeyi ertelemektir. 

j)W1 (HELAL): Yapılmasına karşılık ceza ve
rilmeyen her şeydir. 

�C:�I j_,.t..l1 (HULÜL-İ SEREYANi): İki 
cismin, birine işaret edildiğinde diğerine 
işaret sayılacak biçimde birbirleriyle 
birleşmesinden ibarettir. Gül suyunun 
güle girmiş olması gibi ki, girene "hall" 
ve kendisine girilene de "mahall"  adı 
verilir. 

�.)�1 �1_,b.J1 ( HULÜL-İ civARi): İki cisim
- efen birinin diğerine zarf olmasından 

ibarettir. Suyun, bardağa girmiş olması 
gibi. 

:.:.;J1 (HAMD):  Ni 'met veya başka şeyden 
dolayı, ta'zim için güzel ola�ı övmektir. 

.. /;iJI :.:.;J1 (HAMD-İ KAVLi): Hak Teala'nın, 
Peygamberlerinin diliyle kendisini övdüğü 
şeylerle O 'nu dilin övmesi ve hamd et
mesidir. 

�1 :.w..J1 (HAMD-İ Fİ'Li): Allah Teala'nın 
. rızasını kazanmak için bedeni arneller 
işlemektir. 

�Wl �1 (HAMD-İ HALi): Kalb ve ruh 
bakımından olan hamd'dır. ilmi ve arneli 
kemalat ile vasıflanma ve tanrısal ahlak ile 
ahiaklanma gibi. 

�_;illi :.w..J1 (HAMD-İ LÜGAVI): Sadece dil 
ile, ta'zim ve tebcil için güzellikle nite
lendirmedir. 

._..;;Jı  �1 (HAMD-İ ÖRFI): Ni'met verici 
olması sebebiyle ,  ni'met verenin ta'zim 

edildiğini bildiren bir fiildir. Bu, dilin veya 
uzuvların fiili olmasından daha geneldir. 

;'\1ı:,....JI J._;.  (HAML'UL-MUVATAE) : B i r  
şeyin, vasıtasız, bilhakika mevzu üzerine 
hamledilmiş olmasından ibarettir. Ör. 
"İnsan, konuşan hayvandır" dememiz 
gibi. İştikakın hamli ise böyle değildir. 
Çünkü bunda, mahmQI'ün , tamamen 
mevzu için olması gerçekleşmez. Ör. 
"İnsan, beyazlık sahibidir."  ve "Ev, 
tavan sahibidir . .. denmesi gibi. 

�1 (HAMLE) :  insani nefsin, nutki ve 
arneli kuvvetine göre , mümkün olan 
kemaline çıkmasıdır. 

�1 (HAMİYYET) : Mahrem olanı ve dini, 
töhmetlerden korumaktır. 

��1 (HAMZIYYE): Hamza İbn Edrek'e 
nisbet edi len f ırkadır Bunlar ,  
Meymôniyye fırkasına, benimsedikleri 
bid 'atlarda uydular. Ayrıca bunlar, 
kafirlerin çocuklarının cehennemlik ola
cağını söylediler. 

iıı:,;J1 (HA V ALE): intikal anlamına gelen te
havvül 'den türetilmiştir. Şeriatta ise; 
borcun , m u h il ' in z irnınet inden ,  
muhtalün aleyh 'in zirnınetine devir ve 
nakledilmesidir. 
(Muhil : Havale eden, yani: Borcunu 
başkasının zirnınetine nakil ve tahvil eyl
eyen kimsedir . 
Muhalün aleyh: Kendi üzerine havaleyi 
kabul eden, muhil'in borcunu ödemeyi 
üzerine alan kimsedir. Buna Muhtalün 
aleyh de denir. 
Muhalün leh: Alacaklı kimsedir. Yani 
muhil 'de alacağı olup ondan havaleyi 
alan kimsedir. Buna: Muhtal de denir. 
Muhalün bih: Havale olunan maldır ki, 
muhil'in zimmetindeki borçtan ibarettir. 
(l.F.K.) (A.E.) 

�1 (HAYYİZ) : (Felsefede: Uzam) Ke
lamcılara gere; cisim gibi uzayan ve cev
her-i ferd gibi uzamayan bir şeyin işgal 
ettiği mütevehhem (=var sayılan) 
boşluktur. 
Hakimiere göre;  mahviyy' in dış 
yüzeyine temas eden havi 'nin iç 
yüzeyidir. 
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�ı �1 (HAYYIZ-1 TABİi): Cisimde 
' hasıl olan tabiatıyla onu gerekli kılan 

şeydir. 
�1 (HAYZ): Lügatta; seyelan= akmak, 

anlamındadır. Şeriatta ·ise; hasta ve yaşı 
Küçük olmayan kadının rahminin dışarı 
akıttığı kandan ibarettir. 
Müellif; "kadının rahmi" sözüyle is
tihaze kanından ve rahimden başka 
yerden çıkan kanlardan sakınmıştır. 
" Hasta"  sözüyle de, lobusalık tan 
sakınmıştır. Çünkü lahusalık (=nifas), has
talık hükmünde olduğu için, lohusa 
kadının tasarruflan malının üçtebirinde 
geçerli olur. "Yaşı küçük" sözüyle de, 
dokuz yaşındaki kızın gördüğü kandan 
sakınmıştır. Çünkü o kan ,  şeriatta 
mü'teber değildir. 

��1 (HAYAT): Bu bir sıfattır ki, kendisiyle 
nitelenmiş olanın, bilir ve takdir eder 
olmasını gerektirir. 

�:ı_ı� ��l (HAYAT-I DÜNYA): D ü ny a  
hayatı, kulu, ahiretten alıkoyan şeydir. 
(Daha doğrusu, dünya, hadis-i şerifte be
!irtildiğine göre; ahiretin ekim yeridir. 
Insanların, Allah'a kulluk ile imtihan edil
dikleri yerdir. Yüce Allah, Kur'an-ı 
Kerim'de, Zariyat SOresinin 56. ayetinde: 
"Cinleri ve insanları ancak Barfa kul
luk etmeleri için yarattım. " buyuruy
or. Mülk Suresinin 2 .  ayetinde de: "O 
Allah ki, amelce hanginiz daha 
güzeldir diye, sizi deneyip sınamak 
için ölümü ve hayatı yaratmıştır. " 
buyuruyor.) (A.E.) 

�1 (HiLE): "ihtiyal" den isimdir. Hile; 
'kişinin, beğenmediği şeyden sevdiği şeye 
geçmesidir. 
(Hile-i Şer'iyye: Dine ait bir işte 
kaçamak noktasıdır ve dinen güç bir du
rumdan kurtulmak için baş vurulan şer'i 
çaredir. (A.E.) 

: ÇJ1 (HA YA): Bir şeyden nefsin çekilmesi, 
onda kınanmaktan sakınarak onu terket
mesidiL Bu, iki kısımdır: Birincisi, 
nefsanidir ki bu, avretin açılmasından ve 
insanlar arasında cinsi ilişkide bulunmak
tan utarımak gibi, bütün nefislerde Allah 

Teala'nın yarattığı şeydir. İkincisi; 
imiinidir ki bu da, mü'mini, Allah 
Teala'dan korkarak, günahlar işlernekten 
alık or. 

��1 (HAYVAN): İrade veya içgüdü ile ha
reket eden, duyarlı, gelişken cisimdir. 

�;(ı �Wl (HACET -İ ASLİYYE): Bir kim
senin, hayatta oldukça muhtac bulunduğu 
gerekli şeylerden ibarettir. Buna , 
havaic-i asliyye=Asli ihtiyaçlar da denir. 
Mesela; ev ve ev için gerekli eşya, kışlık, 
yazlık elbise, lüzumlu silah, alet, kitab, bi
nek hayvanı veya binek vasıtası, hiz
metçi, köle, cariye, bir aylık-sahih olan 
diğer bir görüşe göre- bir y_ıllık nafakaya 
mahsus erzak, havaic-i asliyye' den 
sayılır. (A.E.) 

jw1 (HAL): Tasavvuf terimi olarak; insanın 
bulunduğu, fakat zamandan zamana da 
değişen duruma "Mil" denir. Bu duruma 
ulaşan ma'nevi yolcu, o durumu kendi
sine mal edinirse, o vakit o hale 
"makam=durak" adı verilir. 
Hal ve Kal arasındaki farka gelince; Kal, 
arapça "dedi" ,  anlamına gelir ve "söz" 
yerine kullanılır ve çok kez "kil-ü kal" 
biçiminde, dedi-kodu anlamında söylenir. 
Sôfilere göre; "Kal ehli" ma'nevi hal
lere sahib olmayıp, gerçeğe ait sözlerle 
yetinen, sözle geçinen kişilerdir. "Hal  
e h l i "  olanlar ise"Vahde t =b i rl i k " 
neş'esine sahib olanlardır. (T.Dey.) (A.E.) 

:;.;wı (HANİS): Ettiği yemini yerine ge
ti�meyen, yemininde durmayan, yeminini 
bozan kimsedir. (A .E.) 

i:.��l (HACAMET): Boynuz veya şişe 
ile vücudun bir organına kanı topladıktan 
sonra neşter (bisturi, doktor bıçağı) ve 
mengene denilen aletlerle kan almaya 
verilen isimdir. 

. 

Kan alana: H a  c i m , kanı alınana: 
Mahcôm, denir. (A.E.) 

�r)'fı � (HACC-I İFRAD): umresiz yapılan 
' hactır. Hac ayları içinde, hacdan önce 
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umre yapmayarak sadece hac menasikini 
ifa edenler "lfrad haccı" yapmış olurlar. 
(H.R.) (A.E.) 

d..:J.ııE- (HACC-I TEMETTU'): Aynı yılın 
hac aylarında umre  ve haccı ayr ı  
ihramlarla eda etmektir. Hac ayları gir
dikten sonra umre yapıp ihramdan çıkan, 
daha sonra hac günlerinde yeniden 
ihraınianarak hac menasıkini de eda eden 
kimseler "temettu' haccı" yapmış olur
lar. (H.R.) (A.E.) 

�ı (HACR): Lügatta, mutlaka men' an
lamına gelir. Tazylk, haram anlamına da 
gelir. Akla da, hacr denilmiştir. Çünkü 
sahibini çirkin ve akibeti zararlı şeylerden 
meneder. 
Fıkıh ıstılahında: "Belli bir şahsı, kavll 
tasarruflardan menetmektir" ki o 
şahsa, bu hacr' dan sonra "Mahcılr" de
nir. 
Kavli tasarruftan men, o tasarrufu 
geçersiz, hükümsüz ve gayr-i sabit say
mak, demektir. 
Hacr, fiilde cari değildir. Çünkü bir fiilin 
vukü'undan sonra, reddi mümkün olmaz 
ki ondan hacr tasawur olunsun. "Hıcr" 
da, bu anlamdadır. (I.F.K.) (A.E.) 

�;.;J1 (HÜCRE) : Küçük ve dar oda an
lamına gelen arapça bir sözdür. Dolaba 
da denir. 
Hücre , tekkelerde, Sema-Hane v e  
Mukabele-Hane ile tekkenin selamlık 
dairesinin bulunduğu alanda, birbirine 
bitişik küçük odalara denir. Hücrelerde, 
kendilerini tekkeye hizmete vermiş, ev
lenmemiş dervişler otururlardı. (T.Dey.) 
(A.E.) 

6:W1 (HADES): Bazı ibadetlerin yapılmasına 
şer'i yönden engel olan ve h ükme  n 
neciiset sayılan bir haldir. İki kısma 
ayrılır. a) Hades-i asgar, b) Hades-i ek
ber. 
a) HADES-İ ASGAR) :  Abdes ts i z l i k  
halidir. Yani sadece abdest ile yok olan 
taharetsizliktir: SevJetrnek ve .ağız, burun 
gibi bir uzuvdan kan gelmekle meydana 
gelen taharetsizliktir. 
b) HADES-İ EKBER): Cünubluk, hayz ve 

nifas deniter arızalardan meydana gelen 
tahaietsizlik halidir ki bu hades, ağzı, 
burnu ve bütün bedeni yıkamakla gi
derilebilir. (A.E.) 

�1 (HADD): Bir şeyin, diğerine karışmasını 
önlemek maksadıyla iki şey arasına konu
lan engeldir. Evin hududu, onu 
diğerinden ayıran şeydir. Zina ve içki 
haddi , diye adlandırılmasının sebebi, 
işleyen kimseyi benzerini tekrar yapmak
tan menedici olduğu ve başkasını da 
onun yoluna gitmekten menettiği içindir. 
Yüce Allah: "Bunlar, Allah'ın hudıl
dudur (sınırlarıdır), onları aşmayın" 
(Baka ra; 229) buyurmuştur. 
İnsanları, girip çıkmaktan menettiği için 
kapıcıya, gardiyana, zindancıya da 
haddad denilmiştir. Bir şeyin mahiyetini 
tanımlayan ve belirleyen şeye de, hadd 
denilmiştir. Çoğulu: Hudıld gelir. 

�:ı;J1 (HADR): Lügatta, hızlı, sür'atli olma, 
demektir. Tecvld ilminde ise; Kur'1ın'ı, 
tecvid kaidelerine uymak suretiyle, en 
hızlı okuyuştur. Ha dr ,  tahkiki n tam 
zıddıdır. (O.K.) (A.E.) 

..J')j)ı� (HADD'UL- KAZF) Hadd-i kazf/: 
Namuslu bir kadına "fahişe" diye isnadda 
bulunan kimseye vurulan 80 dayaktır. 

�G �..ı.._;j1 (HADiS VE SÜNNET) :  
Hadis, "tahdis" masdanndan bir isim dir. 
Haber vermek anlamındadır. lstılah ola
rak: Resuluilah (s .a .v.)'e nisbet edilen 
söze veya fiile veya takrire hadis denir. 
Sünnet de, lügat bakımandan; yol, hal 
ve gidiş demektir. lstıhih olarak: 
Resuluilah (s .a.v. ) ' in günlük yaşayışında 
ta'kib ettiği yol anlamında kullanılmıştır. 
Hadls 'in, Resülullah (s.a.v.)'in, hem kav
lini, hem de fiilini ihtiva eden genel an
lamına karşılık, Sünnet'in sadece fiilieri 
ifade eden özel bir anlamı vardır. 
Şu da var.ki, sonraki muhaddisler, Hadis 
ve Sünnet 'in, biri diğerinin yerine kul
lanılan iki kelime olduğunu kabül 
etmişlerdir. (H. lstılahları) 

._i,�ı '. .. .l;. HARF-İ TA'RiF): Arapçada, isim 've sıfatiarın belirli olduğunu göstermek 
için, başlarına Jı =Elif-Ui.m takısı getirilir. 
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Bu takıya, belirlilik= ma'rife takısı veya 
belirtme takısı denir. Bu belirlilik takısına 
arapçada: Harf-i ta'rif denir. rwı= Be
lirli kalem, gibi. 
Bunun aksi, Nekre'dir . Nekre: Muayyen 
olmayan=belirsiz bir şey için konulan 
isimdir. Başında belirlilik takısı Elif-lam 
bulunmayan sonu tenvinli olup belirsiz bir 
varlığı gösteren; � , yGs' gibi kelimeler 
nekredir. (Izhar) (A.E.) ' 

rı;Jl (HARAM): Dinin yasak ettiği şeydir. 
Ya da dokunulmazlığı olan, saygı değer 
veya müslümandan başkasına yasak olan 
yer, demektir. 
Belde-i Haram : Mekke şehri ve 
. çevresidir. 
Beyt-i Haram: Mekke'deki Ka'be'dir. 
M e s c i d - i  H a ram : Ka'be ve 
çevresindeki, namaz kılınan ve tavaf 
yapılan yerdir. 
Şehr-i Haram: Haram ay, İslam'dan 
önceki zamanda arapların birbiriyle 
savaşması yasak olan ay, Muharrem 
ayıdır. (O.T.S.) (A.E.) 

r;Jl (HAREM) : Mekke ve çevresinde ,  
bitkileri kopanlmamak ve hayvanları av
lanmamak üzere sınırları belirlenmiş 
bölgeye Harem denir. Bu sınırların 
dışında kalan yerlere ise Hıll denir. (A.E.) 

.;;.;J1 (HAREMEYN): Kutsal olan Mekke 
ve Medine şehirleridir. 
Hadim-i Haremeyn-i Şerifeyn: Kutsal 

"hürmet-i suğra", "beynunet-i sugra" 
da denir. 
Beynunet-i kübra: Genel olarak üç 
talak ile meydana gelen ayrılıktır. Buna 
"beynunet- kat'iyye: de denir. 
Beynunet-i sugra : Bir veya iki bain 
talak ile meydana gelen ayrılıktır. (I.F.K.) 
(A.E.) 

i:;:....Jl (HİSBE): Terki· görüldüğü zaman iyi
Üği emretmek (emr-i ma'ruf yapmak) , 
yapıldığı görüldüğü zaman kötülükten 
menetmek, sakındırmak (nehy-i münker 
yapmak)tır. 
Bunu yapan kimseye: muhtesib denir. 
Yani ikaz eden kimse, demektir. (A.E.) 

t.J6Jr l:...J1 (HİSSE-i ŞAİA) şayia: Ortaklaşa 
olan malın her cüz'üne yayılan ve şamil 
olan paylardır. 

l;:..,Jı (HİSBE): Kaza çeşidinden dini bir 
görevdir. Hisbe memuru, yani muhte
sib, şeriata uymayan fiilieri araştırarak, 
sahiblerini, suçlarına göre ta'zir ve te'dib 
ettiği gibi, yollarda ve çarşılarda düzeni 
sağlardı. Yıkılınaya yüz tutmuş binaların 
sahibierini uyararak binayı onarmalarına 
hükmederdi. Zamanımızcia bu görevleri 
zabıta ve polis teşkilatları yapmaktadır . 
(İ.M.T.) (A.E ) 

�1 (HÜSN): Güzel ve iyi oluş, demektir. 
Kelam ıstılahında; bir şeyin tab'a uy
gun, kemal niteliklerini haiz ve övülmeye 
layık olmasıdır. Zıddı: Kubh'tur. (M .Ak.) 
(A.E.) 

Haremeyn'in hizmetkarı demektir ki, Os- i:..,::.;Jl (HAŞVİYYE): Allah'a sıfat nisbet et
manlı padişahlannın lakablarındandır. mekte aşırı gidip O'na cisim izafe eden

lerdir. Haremeyn payesi; eski sarıktı hakim 
sınıfının ileri rütbeleıinden biridir. (O.T.S.) 
(A.E.) iL:Jl (HAŞEFE) : Erkek tenasül aletinin, 

�1 L:,..;.Jl (HÜRMET-İ GALIZA): Hü.r 
kadında üç, cariye hakkında iki talak ile 
husule gelen hürmettir (haramlıktır) ki, 
buna "hürmet-i kübra" ,  "beynunet-i 
kübra" ,  "beynunet-i mugallaza" da 
denir. 
Hürmet-i hafife : Bir veya iki talak ile 
husule gelen hürmettir ki ,  buna 

gunnet yerine kadar olan baş kısmıdır. 

l;Wr (HIDANE) Hızdne: Lügatta; kucağa 
almak, besleyip büyütmek üzere yanında 
bulundurmak, kuşun , yumurtaları kanat
ları altına alarak, üzerine basması an
lamına gelir. Fıkhi terim olarak anlamı: 
"Çocuğu, yetkili olan kimsenin ,  belli süre 
içinde tutması ve terbiye etmesi" demek
tir. 



TA'RİFAT KiTABI 

Deli ve bunak gibi, çocuk hükmünde bu
lunan aciz kimseleri, yetkili kişilerin koru
maları ve terbiye etmeleri, bunların yiye
ceklerine, içeceklerine bakmaları, temiz
liklerini, dinlenmelerini sağlamaya çalış
maları, kendilerini zararlı şeylerden koru
maları da hıdane demektir. (I.F.K.) (A.E.) 

• Q.VIJ.:lb. (HAI<AİK'UL- EŞYA) Eşya n ı n  

hakikat/arı: Bir şeyin hakikatı ;  var olması 
mümkün olan bir varlığı diğerinden ayırd 
eden kendine has özelliği, mahiyetidir 
insan için "İdrak sahibi olmak" gibi. 
Çünkü insan bunsuz düşünülemez. Fakat
mesela- gülmek, yazı yazmak özellikleri 
de insana ait ise de insan bunlar olmadan 
tasavvur edilebilir. Bu nedenle, gülmek, 
yazı yazmak insanın hakikatından 
(mahiyetinden) değildir. (E.Ak.) (A.E.) 

ik.Jl HIKKA) : Üç yaşını tamamlayıp, dört 
yaşına giren devedir. 

J'J..JI � (HUKM'UL- ADL) Hükümet'ul- adi: 
- Mikdan şer'an belirli olmayıp, ehl - i  

vukuf'un, yani bilirkişinin, usulüne uygun 
biçimde takdir ve ta'yin edeceği diyettir. 
(A.E.) 

J,ı.ı (HI LL) : Harem bölgesi ile M i ka d 
sınırları arasında kalan yerlere "hıll" de-
n ir. 

lWı (HULLE): Bir kimse, bir veya iki talak 
ile boşadığı hür karısını ve bir talak ile 
boşadığı cariye olan karısını, gerek iddeti 
içinde ve gerek iddeti bittikten sonra tek
rar rızası ile tazewüc edebilir. 

Fakat bir kimse, üç talak ile boşadığı hür 
karısını ve iki talak ile boşadığı cariye bu
lunan karısını, rıüısı bulunsun bulunmasın 
bir daha tezevvüc edemez. Bu talaklar, 
gerek bain ve gerek ric'i suretinde olsun 
müsavidir. Bu suretle aralarında bir 
hürmet-i galiza, başka bir deyim ile bir 
beynônet-i kübra meydana gelmiş olur. 
Ve bu hürmet, şer'i usule göre ortadan 
kalmadıkça devam eder. 
Hulle şöyle olur: Üç talak ile boşanmış 
olan hür bir kadın veya iki talak ile 
boşanan bir cariye, iddeti bittikten sonra 
kendisini başka bir erkeğe meşru' surette 
tezvic edip cinsi ilişkiden sonra ikinci koca 
olan bu erkek ölse veya kadını boşasa, 

iddeti bittikten sonra kendisini başka bir 
erkeğe meşru' surette tezvic edip cinsi 
ilişkiden sonra ikinci koca olan bu erkek 
ölse veya kadını boşasa, iddeti, bittikten 
sonra önceki kocası ile dilerse tekrar ev
lenebilir. Ancak şu şartların bulunması 
gerekir: 
1- Tahlil 'in, yani; önceki koca ile yeniden 
evlenmenin helal olmasının husulü için 
ikinci nikahın sahih ve geçerli olması 
şarttır. 
2- Tahlil 'de hakikaten veya hükmen 
duhul (cinsi ilikşki) şarttır. 
3- Tahlil hususunda, guslü gerektirecek 
derecede tekarrüb (cinsi ilişki) şart ise de 
ikinci kocanın her halde baliğ olması şart 
değildir. Mürahık olması da yeterlidir. 
Tahlil için, ikinci kocanın akıl olması ve 
cinsi ilişki halinde inzal bulunması şart 
değildir. Tahlil 'in husGlü için karı ile ko
canın denk olması (kefaet) de şart 
değildir. (I .F.K.) (A.E.) 
Hulle; şer'an asla şakası olmayan boşama 
işini tekrarlıya tekrarlıya adeta oyuncak 
haline getiren şımarık, düşüncesiz ve 
şaşkın erkeklere şeriat tarafından verilen 
bir ibret dersidir. 

�GJI (HANABİLE) Ha n be li/ e r: Gerek 
akaid, gerek fıkıh sahasında İmam Ah
med İbn Hanbel'e (Ölm. 241/855) tabi 
olanlardır. Hanbeliler, akaidde genellikle 
selefi'dir. (M.Ak.) (A.E.) 

�);Jl (HAVARI) : Hz.  İsa'nın yardım
cılarıdır. Denildiki: Havariler, çamaşırcı 
idiler. Kimi de; onlar avcı idiler, demiştir. 
Bazı alimler dediler ki: Bu kişilere havari 
denmesinin sebebi; onların, insaniann 
ruhların ı ,  din ve i l im öğrete rek 
arındırmalarından dolayıdır. 
Resullullah (s .a.v.) : "Her Peygamberin 
havarisi vardır, benim havarim ise 
Zübeyr' dir  " buyurmuş ve bununla 
havariferin "yardımcılar" olduğunu be
lirtmiştir. (Müfredat) (A.E.) 

�ı;Jl (HAVAŞI): Haşiye 'nin çoğuludur. 
- Haşiye lügatta; kenar, ·kıyı anlamındadır. 
Fıkıh ıstılahında; usul ve fürCı'dan başka 
akrabadır. Kardeşler, amcalar, dayılar 
gibi. 
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Ayrıca haşiye şu anlamlara da gelir: ı
Kumaş kenan, pervaz. 2- Kenar, sahife 
kenarındaki boşluk. 3- Bir kağıt veya ki
tap kenarına yazılan ve içerdeki bir şeyi 
açıklayan not. 4- Bir metin veya şerhin 
karışık yerlerini açıklayan kitap. 5- Aşağı 
tabaka insanı. (O.T.S.) (A.E.) 

ijl,>J1 (HİYAZE): Lügatta; bir şeyi almak, bir 
�raya toplamak, kendisinin malı etmek, 
demektir. 
Fıkıh ıstılahında: Sahibsiz veya herkes 
için alınması mubah olan bir malı kendi 
mülküne katmaktır. (I.F.K.) (A.E.) 

* * 
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i:.G.ll (HASSA): Sadece bir hakikatın fer
dieri üzerine , arazi bir söz olarak 
söylenmiş küllidir ki, gerek insana nisbetle 
bilkuvve katib gibi, onun bütün ferdie
rinde bulunmuş olsun, gerekse, insana 
nisbetle bilfiil katib gibi, onun bazı fer
dierinde bulunmuş olsun müsavidir . 
Külliyyet, müstedrekedir. 
Bizim; "sadece" dememiz, genel olan 
arazı ve cinsi haric kılar. Çünkü bu ikisi, 
hakikatlar üzerine söylenmiştir. Bizim; 
"arazi bir söz olarak" dememiz de, 
nev'i ve faslı haric kılar. Çünkü bu ikisi
nin, kendileri altındaki şeyler üzerine 
söylenmesi, arazi değil, zatidir. 

._,.,G.Jı (HASS): Tek başına bilinen bir ma'na 
için konulmuş her lafızdır. "Ma'na"dan 
maksad, gerek aynen ve gerekse arazen 
olsun, kendisi için lafız konulmuş şeydir. 
"Tek başına" denmesinden maksad, 
lafzın bu ma'naya özgü olmasıdır. 
Müellifin onu, "tek başına" diye kayd 
etmesi , ortaklaşa olandan ayırd olması 
içindir. 

�G.ll (HAŞİ'): Kalbi ve uzuvları ile, Allah 'a 
- karşı alçak gönüllü olandır. 

pG.l1 (HATIR): Kalbe doğan hitabdır. Ya da 
üzerinde kul amel etmeksizin varid 
olandır. Hitab olan dört kısımdır: 
Birincisi: Rabbanidir. Bu, kalbe doğan fi
kir ve duyguların ilkidir. Bu, hiç hata 
yapmaz. Bazan bu, kuwet, tasallut ve in
difa' SIZ bilinir. 
İkincisi; melekidir. Bu mendCıb veya farz 
kılınmış olanı yapmaya teşvik edendir ki, 
ilham diye adlandınlır. 
Üçüncüsü; nefsanidir. fıu da içinde nef
sin payı bulunan ve Hacis  diye ad
landırılan (gönle düşen endişe ,  gam, 
gasa, vesvese ve duygu)dur. 

D ö rd ü n c ü s ü ;  şeytanidir. Bu da, 
şeytanın, Hakk'a karşı gelmeye çağırdığı 
şeydir. Yüce Allah bu konuda şöyle buy
urmuştur: "Şeytan sizi fakirlikte kor
kutur ve size, çirkin şeyleri emred
er." (Bakara: 268) 

�1 (HABER): Arapçada, kendisinden önce 
gelene lafzen isnad edilmiş olarak, lafzi 
arnillerden soyutlanmış lafızdır. Ör. �li J:j 
= " Zeyd ayaktadır. gibi. Ya da 
takdiren isnad edilmiş olur. Ör. J:j �lil 
= "Ayaktamıdır Zeyd?"gibi. ' 
Denildiki: Haber; üzerinde sükCıt etmek 
sahih olan şeyd,ir. 

�1 (HABER): Doğru ve yalana ihtimali 
olan sözdür. 

4WI� �LS � (Haberu Kan e Ve 
'Ahavatiha) (Kane ve kız kardeşlerinin , 
yani benzerlerinin haberi): Kane ve kız 
kardeşlerinin dahil olmasından sonra 
müsned olan sözdür. 

4-;ı:,;.l, �! :;.;, (Haberu İnne Ve Ahavatiha 
- (İnne ve kız kardeşlerinin, yani benzerler
inin haberi): İnne ve kız kardeşlerinin 
dahil olmasından sonra müsned olan 
sözdür. 

�1 J.i.ı .,..J1 '.1 :;.;.  (Haberu U'l- Leti Li 
- Nefyi'l- - Cinsi) (Cinsi nefy için olan 

La 'nın haberi): Bu "La " nın dahil ol
masından sonra müsned olan sözdür. 

� ı:ı'_:t<il '.1� L. :;.;,  (Haberu Ma Ve U 
Müşebbeheteyni Bi Leyse) (Leyse'ye 
benzeyen Ma ve La 'nın haberi): Bu iki 
edatın dahil olmasından sonra müsned 
olan sözdür. 

.�.>1)1 :;.;, (HABER-İ VAHİD): (Haber-i Ahad): 
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Bir, iki veya daha çok kişinin rivayet 
ettiği, şöhret ve tevatür derecesine 
ulaşmamış hadistir. 

:;ı�J ;_;J1 (HABER-İ MÜTEVATİR) :  
Büyük bir topluluğun, büyük bir toplu
luktan naklettiği haberdir. Mütevatir ile 
meşhur haber arasındaki fark şudur ki: 
Mütevatir olan (dini) haberi inkar eden, 
ittifakla kafir olur. Meşhur haberi inkar 
eden hakkında ise ihtilaf edilmiştir. En 
doğrusu, onun kafir sayılmasıdır. Haber-i 
vahid ' i  inkar eden ise , ittifakla kafir 
sayılmaz. 

:,;1�1 �1 (HABER-İ MÜTEVATİR): Yalan 
üzerinde anlaşmaları düşünülemeyen 
büyük bir topluluğun dillerinde bulunan 
haberdir. 

.,.,��� � (HABER'UL- KAZİB) \'"a lanc ın ın  

haberi: Mütevatire aykırı olduğu için terk 
edilen haberdir. 

�;.;J1 (HIBRA): İşierin içierini bilmektir. 
'(Yani bir şeyin esasını ve hakikatını, 
gereği gibi, iyice ve yakinen bilmektir.) 
(A.E.) 

�1 (HABN ) :  Sakin olan ikinci harfin 

kaldırılmasıdır. Geriye;}.J =Failun kalması 

için �G =Failün'un elif'ini kaldırmak 
(hazf �tmek) gibi. Buna, Mahbun adı 
verilir. 

J,;J1 (HABL): (Aruz'da) Habn ve Tayy'in 
bir araya toplanmasıdır. Yani sakin olan ikin

cının kaldırı lması ve sakin olan 
dördüneünün kaldırılmasıdır. Mesela ;  

;).'o:' ', =Müstef ' i l ün 'ün " s in " in in  
ka:ldırılması ve  "fa" sının kaldırılması gibi 
ki, geriye; ;)d. = Müteılün kalır Bu da 

;;tJ = Faaltün'e nakledilir ve Malıbill 
diye adlandırılır. 

.,.,:,1Jı ı) J.>.Ulı j:,_;J1 (HARK-1 FAHİŞ Fİ'S
- SEVB) Elbisedeki büyük delik veya yırtık: Orta 

tabakadan insanların, bu delik veya 
y ı r t ı k l a  b e ra b e r  g i y rn e kt en  
çekinmeleridir. Zıddı; a z  delik (veya 
küçük yırtık) tır ki, bu da menfaatten bir 

şey yok olmayan, ancak menfaatin kal
masıyla beraber kendisine kusur dahil 
olan şeydir. Bu ise elbisenin kusursuz ve 
iyi olma niteliğinin gitmesinden başka bir 
şey değildir. 

:..J.�J (c,_;Jı (HARAC-1 MUVAZZAF): 
Arazi için konulan belirli vergidir. Hz. 
Ömer'in (r .a . ) ,  Irak çevresindeki araziye 
koyduğu vergi gibi. 

Lli.Jı (r;J1 (HARAC-1 MUKASEME) :  
Çıkan ürünün dörttebiri, beştebiri ve 
bunların benzeri gibi, alınan vergidir. 

�)J1 (HARM): (ArCız'da) Geriye; �G= 

F a  i 1 ü n  kalması ıç ın ,  0i,.ct.1:0= 
Mefailün 'den mim' in kaldırılmasıdır. O 
da ::,5� =Mef'Uiün'e nakledilir ve Ah
ram diye adlandırılır. 

y)J1 (HARB): Geriye; �G= Fal! kalması 

için, �Li.= Mefailün'den mim ve 

n u n ' un kaldırılmasıdır. O da J..:.X.= 
Mef'UI 'e nakledilir ve Alırab diye ad
landırılır. 

JJJ1 (HAZL): ;)...U:::.=Mütefailün 'den idrnar 
ve tayy yapJmasıdır. Yani ondan ta'nın 
sakin kılınması ve elif' inin kaldırılmasıdır 
ki, geriye ::,W:..:. =Mütfeilün kalır. Bu da 

� =Müfteilün'e nakledilir ve Alızel diye 
adlandırılır. 

�1 (HAŞYET): Gelecek zamanda kötü 
bir şeyin olacağını beklemek veya um
mak sebebiyle kalbin acı duymasıdır. Bu, 
kimi kez de Allah'ın celal ve heybetini bil
mek sebebiyle olur. Peygamberlerin 
haşyeti 'bu kabildendir. 

�;JJ1 (HUSUS) :  Her şeyin her şeyden 
belirip ortaya çıkması ile birliğidir 
(=ehadiyyetidir). Her şey için, kendisine 
özgü olan bir vahdet (=birlik) vardır. 

�1 (HlDlR): (Tasawufta) Bununla yayma 
(�bast) ifade edilir. Çünkü Hıdır 'ın mizaci 

kuvvetleri, şehadet ve gayb alemine 
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yayılmıştır. Onun ruhi kuvvetleri de 
böyledir. 

Wı (HATT): Lafzı, hece harfleriyle tasvir 
etmektir. Hakimiere göre; bu, genişlik 
ve derinlik bakımından değil de, uzunluk 
(boy) bakımından bölünmeyi kabul eden 
şeydir ve bunun sonu noktadır. 
Bilmiş ol ki, hatt ,  s ath  ve nokta ,  
hakimierin goruşune göre, varlığı 
müstakil olmayan arazlardır. Çünkü bun
lar, onlara göre, mikdarlar için etraf ve 
nihayetlerdir. Çünkü onlara göre; nokta, 
hattın sonudur. O da sath 'ın sonudur. O 
da ta'limi cismin sonudur. 
Kelamcılara gelince; onlardan'bir grup, 
birbirlerinden ayrı (müstakil) hat ve sath 
kabul ettiler. Şöyle ki; bunlar, cevher-i 
fe rd 'in boy (=tGI) içinde derlenip top
landığını ve ondan hatt hasıl olduğunu ve 
hatların da genişlik (=arz) içinde derlenip 
toplandığını ve onlardan da sath meyda
na geldiğini, sath'lann da derinlik içinde 
derlenip toplandığını ve onlardan da ci
sim oluştuğunu kabul ettiler. Hatt ve 
sath , onların mezhebine göre, şüphesiz 
iki cevherdir. Çünkü cevherden derlenip 
oluşan, araz olmaz. 

Wı (HATT) Çizgi: Boyu olan , lakin 
genişliği (=eni) ve derinliği olmayan 
şeydir. 

�lhxll (HİTABET): Kendisine inanılan bir 
Şahıs tarafından, kabul veya zannedilen 
mukaddemelerden oluşturulmuş bir 
kıyastır. 
Hitabetten maksad ; hatibierin ve 
vaizlerin yaptıkları gibi, insanları, dünya 
ve ahiret işlerinden kendilerine fayda 
verecek şeylerde teşvik etmektir. 

�d.;Jı (HATTABİYYE): EbU Hattab ei
Esedi 'ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar 
dediler ki: İmamlar, peygamberlerdir. 
Ebii'l- Hattab bir peygamberdir. Bun
lar, yalancı şahidliği, muhaliflerine karşı 
uygun gördükleri için, helal saydılar. 
Bunlar dediler ki: Cennet, dünyanın 
ni 'metleridir. Cehennem ise , dünyanın 
acı ve elemleridir. 

'L).;jj (HATA): İçinde insanın kasdı olmayan 
şeydir. Hata, bir ictihaddan meydana 

geldiği zaman, Allah 1eala'nın hakkının 
düşmesi için uygun bir özürdür. Hata , 
cezada bir şüphe olup, hata eden 
günahkar sayılmaz ve ona had veya kısas 
uygulanmaz . .  
Hata, kulların hakkında özür sayılmadığı 
iç.in, hata edenin, zararı ödemesi gerekir. 
(Olümüne sebeb olduğu kimse için) diyet 
ödemesi de gerekir. Mesela, bir kimse, 
av sanıp bir insana atsa veya harbi sanıp 
bir müslümanı vursa veya bir hedefe atıp 
bir insanı vursa veya uyuyan kimsenin, 
bir adamın üzerine yuvarlanıp onu 
öldürmesi gibi hatalar yapsa, diyeti 
ödemesi vacib olur. 

�1 (HAFJ): Sigadan başkasındaki bir arız 
, sebebiyle kendisinden kasdedilenin kapalı 

kaldığı şeydir ki, o ancak araştırma ve in
celeme ile anlaşılır. sirkat (=hırsızlık) ayeti 
gibi ki o, korunmuş bir yerden gizlice 
başkasının malını alan kimse hakkında açık 
(=zahir) olup, yankesici ve kabir kazıp 
kefen soyan kimse gibi kendine mahsus 
başka bir isimle tanınan kişiye nisbette ka
palıdır (=hafi'dir). Bu iki grupdan hepsi
nin fiili, her ne kadar hırsızın (=sarık' ın) 
fiiline benziyorsa da, lakin ismin ayrılığı, 
isimlendirilenin ayrılığına zahiren delalet 
eder. Öyleyse durum şüphesidir. Çünkü 
bu ikisi, hırsız (=sarık) lafzı altında dahil 
olup , hırsız gibi elleri kesilecek mi, yoksa 
kesitmeyecek mi? 
Allah ebiinin ıstılahında hafi; bilkuwe 
ruha konulmuş rabbani bir latifedir ki an
cak rabbani varidatın galebelerinden son
ra, rububiyyet s ıfatlarının tecellisini 
kabulde ve ilahi feyzin ruha akıtılmasında, 
hazret ve ruh arasında vasıta olması için, 
bilfiil hasıl olur. 

; )\;..)1 (HALA): EfUltun 'a göre, meftur olan 
bu'd'dur. Kelamcılara göre ise; bu, 
mevhCım fezadır. yani vehmin isbat ettiği 
ve diğer bir cismi kuşatan cisimden idrak 
eylediği fezadır. Bardağın içinde, hava 
veya su ile işgal edilmiş feza gibi. Onlara 
göre; bu, mevhfım boşluğun · özelliği ; 
içinde cismin hasıl olması ve cisme zarf 
olmasıdır. Bu bakımdan, onlar bunu cisim 
için yer (=hayyiz) ve Cismin onu işgal et
meyip boş olması bakımından da hala 
sayarlar. işte onlara göre, hala, cisim
lerden hiç bir şeyin işgal etinediği bu 
boşluktur. Buna göre o, halis bir şey ol-
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mamış olur. Çünkü mevhQm olan boşluk 
(=ferağ), haricde mevcud değildir. Ter
sine bu, onlara göre, mevhum bir du
rumdur. 
Hakimler (=filozoflar), hala'nın mümkün 
olamayacağı görüşündedirler. Kelam
cılar ise, onun mümkün olduğunu kabul 
edip , şöyle dediler: Sınırlanmış olanın 
ötesinde, sınırlanmış olanla bu'dlar sona 
erdiği ve artık fazlayı ve eksiği kabul et
mediği için, bu'd yoktur. Çünkü .o halis 
bir şey değildir. Bu iki ma'nadan biri 
sebebiyle o hala olmaz. Bilakis hala 
malıvi'nin yokluğu ile beraber havi'nin 
var olmasından lazım gelir. Bu ise 
mümkün değildir. 

ifo.)1 (HALVET) :  Ne bir kimsenin, ne de 
mülkün olmadığı yerde Hak ile beraber 
gizlice söyleşmektir (İçten konuşmaktır). 

' - • > ,_ 1< '1 . �1 ;_,..,..;.., (HALVET-1 SAHİHA) :  
Eikeğin, kapıyı, nikahlı karısı üzerine ka
patıp cinsi ilişkiye hiç bir engel bulunma
masıdır. 

J)W1 (HILAF) : Hakkı doğrulamak veya 
batılı geçersiz kılmak için, birbirine karşı 
il5.1. t9-_tq_Larasında yapıl.an .. tarttş.ma-...ve 
çekişmedir. 

:_;ı;.J1 (HULK veya HULUK) Huy: Nefiste 
yerleşmiş bir hey' etten (durum ve nite
likten) ibarettir ki, ondan fiiller, bir fikir 
ve düşüneeye ihtiyaç duyulmaksızın ko
laylıkla çıkar. Eğer hey'et ;  aklen ve 
şer'an güzel sayılan fiiller, kendisinden 
kolaylıkla çıkar biçimde ise, bu duruma 
güzel huy adı verilir. Eğer ondan orta�·a 
çıkan, kötü fiiller ise, kaynak olan bu 
hey' et de kötü huy diye adlandırılır. 
Ancak biz onun, yerleşmiş bir hey' et 
(yani durum ve nitel ik) olduğunu 
söyledik. Çünkü geçici olan bir durum 
sebebiyle, seyrek olarak mal bağışında 
bulunmuş olan kimsede bu nitelik 
yerleşmediği sürece, o kimseye cömert 
huyludur denilemez. Keza öfke sırasında 
bir gayret veya ru'yet ile sükQt etmeye 
çalışan kimse için de; huyu yumuşaktır, 
denilmez. 
Hulk, yani huy, fiilden ibaret değildir. 
Nice şahıs vardır ki, huyu cömertlik 

olduğu halde, ya mal kaydından veya 
başka bir engelden dolayı bagışta buluna
maz. Bazı kişilerin de huyu cimrilik 
olduğu halde, gösteriş veya başka bir se
bebden dolayı bağışta bulunur. 

�1 (HALAK ) :  Kuru hurma ve kuru 
üzümün suyu bir araya toplanıp hafifçe 
p işiri ldikten sonra galeyan edip 
şiddetlenıneye bırakılmasıdır. 

&J1 (HUL'): (Kadından ) mal almakla nikah 
mülkünü yok etmektir. 

4J:.J1 (HALEFİYYE) : Halef el- Harici'nin 
taraftarlarıdır . Bunlar ;  müşriklerin 
çocuklarının, amel etmemiş ve şirk 
koşmamış bile olsalar, cehennemde ola
caklarına hükmettiler. 

ı.s'""WJ1 (HUMASI): Aslı beş harfli olan ke
- limedir. Ör. pek yaşlı kocakarı an

lamında kullanılan: ._;,� = Cahmeriş , 
kelimesi gibi. 

-

�1 (HÜNSA) :  Lügatta ; kadın tavırlı, 
yumuşak ve gevşek olmak anlamına ge
len hanes 'dendir Şeriatta ise; kendi
sinde hem erkeklik, hem de dişilik organı 
bulunan veya bunlardan hiç birisi bulun
mayan kişidir. 
(Türkçede bunlara , Erselik, denir. Tıp di
linde de hermaphrodite diye geçer.) 
(A .E.) 

0�1 (HAVF): Kötü sayılan bir şey olacağını 
veya sevilen bir şeyin yitirileceğini um
mak (veya beklemekle insanda oluşan 
korkudur.) 

(},.:.J1 (HAVARİC): Sultanın izni olmadan 
' öşr (yani üründen onda birini vergi ola

rak) alan kimselerdir. 

.JQJl(HAYAL): Maddenin kaybolmasından 
sonra , mahsusatın süret ler inden , 
müşterek hissin idrak ettiği şeyleri 
muhafaza eden bir kuwettir ki, müşterek 
his bunlara her yöneldiğinde bunları 
müşahade eder. Hayal, müşterek his için 
bir hazlnedir. Onun yeri, beynin birinci 
karıncığının sonudur. 
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.ı,:;;_ı ı�4..> (HIYAR'UŞ- ŞART): Sözleşme 
(=akd) yapanlardan birinin, üç gün veya 
daha az muhayyer olmayı şart 
koşmasıdır. 

.(;)ı �� (HIYAR'UR- RU'YE): Görmediği 
- şeyi 'satın alması ve muhayyerliği sebe

biyle onu geri verebilmesidir. 

�CÇ;. {HIYAR'UT- TA'YIN): Mesela, iki 
glysiderı' birini on dirheme, dilediğini seçip 

almak üzere satın almasıdır. 

;,:Jı�(,.;.. (HIYAR'UL- AYB): Satın alınan 
' malı: kusur (=ayb) sebebiyle, satıcaya 

geri vermeyi seçmektir. 

�Çjl (HAYYATIYYE): İbn Ebi'J- Hasan 
- İbn Ebi Amr el- Hayyat'ın taraftar
larıdır. Bunlar, kaderi ve ma'dfım'un 
(=yokluğun) bir şey diye adiandıniması 
görüşünü benimsediler. 

:,;;Jl (HABER): Herhangi bir kişiden nakledi
len sözdür. 
Hadis ilminde haber, "Sünnet ve 
Hadis" ta'birlerinin karşılığıdır. Buna 
"Eser" de denir. 
Bazı zatlara göre haber ;  Resuluilah 
(s .a .v.)den başka zatlardan, mesela, 
Sahabe-i Kirarn 'dan rivayet edilen 
sözdür. Eser kelimesi de, Sahabi'nin 
veya Selef'in sözü makamında kullanılır. 
Hadisler (Haberler) kuvvet derecesi, nakil 
ve rivayet edenlerin sayısına göre 
kısırnlara ayrılır. Haber-i Vahid (Haber-i 
Ahad) bunlardan biridir. (A.E.) 

w�> ı) ı �  (HABER-İ VAHİD) Haber-i Ahaö: Bir 
zatın veya iki, üç gibi mahdüd zatlann, 
yine bir veya iki, üç gibi mahdCıd 
zatlardan naklettiği haberdir. Böyle ahad 
yolla Resullullah (s.a.v.) 'd�n rivayet edi
len habere de Hadis-i Ahad denilir. 
Resuluilah (s .a.v.) 'den bir zatın rivayet 
ettiği hadis-i şerifi, o zattan bir ceıyıaatin 
nakletmesi de Haber - i  Ahad 
kabilindendir. Yine tevatür şartlarını ihtiva 
etmeyen bir habere Haber-i Ahad de
nilir. Bu bakımdan Haber-i Meşhur da 

esasen Haber-i Ahad kabilindendir. 
Haber-i Ahad'ın ravileri çok mahdCıd 
olduğundan onun kendisinden haber ver
ilene ulaşmasında hem sCıreten, hem de 
ma'nen şüphe bulunur. (A.E.) 

��ı :;_;Jl (HABER-İ MEŞHUR): Önceleri 
mahdCıd zatlar tarafından nakledilmişken 
sonraları ikinci ve üçüncü asırlarda şöhret 
bulmuş olan ve yalan üzerine ittifatları ta
savvur olunmayan bir cemaat tarafından 
nakledilen haberdir ki buna; "Haber-i 
Müstefiz" de denilir. İşte bu şekilde nak
ledilegelen hadis-i şerife de H adis - i  
Meşhur (=Haber-i Meşhur) denilir. Böyle 
hadisin ResCılluh (s .a .v.)'e ulaşmasında ilk 
ravilerin sınırlı olmasından dolayı şeklen 
bir şüphe var ise de sonraları şöhret bula
rak Ümmet tarafından kabula şayan ol
ması nedeniyle onda ma 'n en şüphe yok
tur ve tevatür derecesine ulaşmıştır. 
(A.E.) 

�1 (HATM) Hatme: Hatm, lügatta; bitir
mek , tamamlamak, damgalamak, 
mühürlemek, tamamen okuyup bitirmek 
gibi anlamlara gelir. 
lstılah olarak, h atm veya hatme ;  
Kur'an' ı ,  başından sonuna kadar okuyup 
bitirmektir. Türkçede buna hatim indir
mek  denir. Hatme 'nin çoğulu: H a 
temat'tır. 
Üzerine mühür hakkediimiş yüzüğe ise 
Hatem denir. (A.E.) 

��:Wl (H IZLAN) : Yardımı terk etmek, 
yardımı beklenenin yardımını terk etmesi, 
kudretin ma'siyete harcanması, kudretin 
hayra uygun olmayışı, Allah'ın ma'siyet 
için kula kudret vermesi gibi anlamlara 
gelir. Zıddı: Tevfik'tir. (M.Ak.) (A.E.) 

ij:;Jl (HIRKA): Arapça, bez parçası an
'ıamına gelir. Dervişlerin giydikleri üst 
libasıdır. Derviş hırkası, önü açık, yakasız, 
kollu, genişce ve topuklara kadar uzun
dur. 
"Hırka giymek, hırka giydirmek" der
vişliğe ikrar vermek, derviş yapmak an
lamına geldiği gibi, birine şeyhlik ve  
halifelik vermek anlamına da gelir. 
"Hırka-i fakr-u fena=Yoksulluk, yokluk 
hırkası", dervişlik hırkasıdır ve dervişliktir. 
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"Hırkaya bürünmek" ,  derviş olmak, 
dünyaya, dünyanın gafletine bağlanmak
tan kurtulmaktır. 
"Başını bırkaya çekmek" de aynı anla
ma gelir. (T.Dey.) (A.E.) 

i:.�1 (HUSÜMET): Da'vacılık, demektir. 
Hasm; da'vacı veya da'valı kimsedir. 
Hasim ise; da'vacı kimse, hasm olan kişi, 
demektir. Çoğulu; Husema 'dır. Hasım; 
husumeti şiddetli olan kimsedir. (I.F.K.) 
(A.E.) 

�1 (HlDlR) Hızır: Yeşillik anlamına gelen 
- 'bu söz, Musa peygamberle çağdaş bir 

peygamberin yahut erenin adıdır. 
Üs tüne  o turduğu kuru o t l a r  
yeşerdiğinden bu adla anılmıştır. 
Denir ki : H ıdır aleyhisselam, "Ab -ı 
hayat= Bengi su" denen ve içeni ebedi 
yaşayışa kavuşturan suyu, İlyas adlı başka 
bir peygamberle beraber bulup içmiş 
olduğundan kıyamete dek ikisi de sağdır. 
Hıdır, karada bulunanlara, ilyas ise, de
nizde yardıma muhtac olanlara yardım 
eder. 
Tasavvufta, erenterin en ulusu olan 
Kutb'a, "Hıdır-ı vakt" yani vaktin Hıdır'ı 
denir. (T.Dey.) (A.E.) 

�1 (HUTBE) :  Camilerde, minberler 
üzerinde yapılan hitabet ve duadır. 
Ayrıca, hilafete mahsus alametlerden biri 
de hutbe olup, camilerde minberler 
üzerinde halife için dua edilmesidir. 
(İ.M.T.) (A.E.) 

�lh;J1 (HiTABET): İnsanları, herhangi bir 
rTıaksada doğru, sözle kazanmak veya 
yönlendirmek san'atıdır. 
Gaye s i  ise; bir konu veya maksad 
etrafında muhatabları .ikna etmek, ara
lannda ortak bir bilgi, inanç ve heyecan 
yaratmaktır. 
Çeşitleri: Dini, hukuki, siyasi, askeri ve 
akademik olmak iliere bölilmiere ayrılır. 
(A.E.) 

:..ili.J1 (HALF) : Mantıkçılara göre; istisnai 
kıyastır ki onda, matlubun nakizını ibtal 
etmekle matlubu isbat kasdedi l i r .  
Mukabili; müstakim kıyastır. (Keşşaf) 
(A .E.) 

�1 (HALEF) : Daha sonra gelen zat de
mektir. Fakihlerce; Muhammed İbn 
Hasan'dan, Şems'ul- Eimme Halvani 
(Ölm.H .456) ye kadar geçen zatlardır. 
(Dürer) (A.E.) 

�1 (HALIFE): Lügatta, birinin yerine 
'geçen, vekil olan kişi anlamına gelir. 
Kur'an'da, Bakara suresinin 30. ayetinde, 
Yüce Allah, Adem peygamberi yarat
mayı dilediği zaman, meleklere: "Ben, 
yeryüzünde bir halife yaratacağım" 
buyurmuştur. Sad suresinin 26. ayetinde, 
DavQd Peygambere : "Biz, seni yer 
yüzünde halife ettik. Artık halk 
içinde gerçek üzere hükmet" emrini 
vermiştir ki bu ayetlerden peygamberle
rin, Allah'ın buyruklarını yerine getiren 
Allah'ın halifeleri olduğu anlaşılır. 
İslam devletinde halife ; ilahi 
hükümterin uygulanmasında peygamber 
Efendimiz (s .a .v . ) 'e vekil olan zattır. 
Emir'ul-Mü'minin yerinde kullanılan bir 
deyimdir. Çoğulu; Hulefa'dır. 
Hilafete ;  imarnet  de denildiği için 
Halife'ye aynı zamanda İmam da denir. 
Ancak ,  cemaate ımam olandan 
ayırdetmek için buna; İmamet-i Kübra 
denir. 
İslam alimleri, halife olacak kişilerde; 
ilim, adalet, kifayet, a'za ve havasta 
selamet gibi dört şartın bulunmasını 
ararlardı . (Dürer) (A.E.) 
Tarikatlardaki halifelik ise ,  son 
makamdır. Şöyleki: Tarikata intisab eden: 
"Muhib"tir; yani tarikatı sevendir. Sôfi 
tarikatlarında, bir süre sonra, bey 'at 
töreniyle ,  Muhibb 'e ,  dervişlik payesi 
verilir. Bektaşilikte taç giydirilir. Mev
levllikte ise, çilesini bitirip hücre sahibi 
olup derviş payesini kazanır; "D e d e "  
olur. Dervişlerden birine şeyhlik verilirse 
bu ,zat, bir dergahta, yahut kendi evinde ,  
Muhib yapmak, derviş yetiştirmek yet
kisini kazanmış olur; fakat birisine şeyhlik 
veremez; birini şeyh yapamaz. Bir halife 
tarafından kendisine hilafet verilirse, o 
vakit, Muhib yetiştirmek, derviş yapmak 
ve birine şeyhlik vermek haklarını da 
elde eder. (T. Dey.) (A.E.) 

�:,t.J1 (HALVET) : Lügatta , tenha kalma' 
tenhaya çekilme, tenhalık, tenha yer, 
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hamamın sıcak bir bölgesi anlamlarına 
gelir. Tasavvuf ıstılahında halvet; 
tarikate giren bir müridin, belli bir zaman 
sonra, şeyhinin isteğiyle insanlardan uzak
taşarak, yalnızca bir yerde, tekkelerin 
özel bölümlerinden birinde inzivaya 
çekilmesi ve bir süre , genellikle kırk gün 
içinde sürekli olarak Hakk'ı zikretmesidir. 
Halvet'ten maksad; kalb evini Allah 'tan 
başkasından arındırmak ve Hakk'ın sayısız 
n i 'met ler in i  düşünmek ve ona 
şükretmektir. Yani tefekkür, tezekkür 
ve şükürdür. 
Halvet, uzlet 'ten daha özeldir. Halvet, 
sGret ve şekil bakımından i'tikafa benzer. 
Ancak halvet ,  i'tikaf gibi mescidde 
yapılmaz. (T.Dey.) (A.E.) 

i�l (HALVET): Karı ile kocanın- izinleri 
olmadıkça üçüncü bir şahsın muttali' 
olamıyacağından emin bulundukları- bir 
yerde yalnızca bulunmalarıdır ki, iki kısma 
ayrılır: 

Biri, "halvet-i sahiha" dır ki: Karı ile ko
canın hiçbirinde cinsi ilişkiye engel bir se
beb bulunmadığı halde beraber bulunma
larıdır. 
Diğeri, "Halvet-i faside" dir ki, kan ile 
kocanın birinde cinsi ilişkiye engel bir se
beb olduğu halde beraber bulunma
larıdır. 

Cinsi ilişkiye engel olan şeyler: Mes
ela, kocanın halvet sırasında hasta bulun
ması, veya üçüncü akıl bir şahsın bulun
ması veya karı ile kocadan birinin 
ramazanda oruçlu olması veya kadının 
hayz yahut nifas halinde olmasi gibi. 
(l .F.K.) (A .E. )  

RAŞİDÜN 
(Raşidin): Lügat bakımından, doğru yolda 
siden halifeler, demektir. lstıiah olarak: 
Islam'da ilk dört halifeY.e verilen isimdir 
ki, bunlar: Ebu Bekir, Omer, Osman ve 
Ali'dir. (R. anhüm.)(A.E.) 

�1 (HAMR): Çiğ üzüm suyundan olan 
şarabdır Galeyan edip şiddetlendiği ve 
köpüğünü attığı zaman, hamr ;  yani 
şarab denir. 

Bu hamr adı, ehl-i lügatın icma'ı- ile bu 
içki ye tahsis edilmiştir. Bazıları: H e r  

müskir olan ( sarhoş luk ve ren) 
hamr'dır. " demiştir. Çünkü hamr ' a ,  
hamr adı verilmesine sebeb, aklı 
karıştırdığı içindir. Diğer müskirat da 
böyledir. (Dürer) (A .E.) 
Eserlerde varid olan diğer içkilerin 
yapılışı şöyledir: 
Tıla': Üçte birinden biraz fazla kalıncaya 
kadar kaynalılan üzüm şırasıdır. Eğer, 
yarısı buharlaşıp kaybolursa ,  ona 
"Musannaf" derler. 
Bazak: Tıla'nın, farsça adıdır. Kelimenin 
aslı "bade" dir. 
Bit': Bal şerhetinden yapılan içkidir. 
Ci'a: Arpa suyundan yapılan içkidir. 
Mizr: Dandan yapılan içkidir. 
S e k e r :  Ateşte kaynatmadan, suda 
ıslatılarak kuru hurmadan yapılan içkidir. 
Aynı şekilde, hurma koruğundan yapılana 
"Fadih" derler. 
Sükrüke: Mısır ve dandan yapılan içkidir. 
Halitayn: Kuru hurma ile koruk hurmayı 
suda ısiatarak yapılan içkidir. (S. Yolları) 
(A .E.) 

�l)Jl (HIYAR): Muhayyerlik, demektir ki, 
biÇ akdi, geçerli veya geçersiz kılmak 
arasında seçenekli olmaktır. ( l . F . K. )  
(A.E. ) 

.ı.:;:..ı ı�(..;. (HİYAR'UŞ- ŞART): Akd yapan
larda� birinin veya her birinin, akdi, belli 
bir süre içinde fesetme veya izinle infaz 
edebilme konusunda muhayyer ol
masıdır. 
Hıyar-ı şart; satış, kiralama, kefalet, 
havale gibi feshedilebilen akdierde 
sahihtir. Nikah, boşama, ikrar, yemin, 
adak gibi feshedilemeyen akdierde sahih 
değildir. (I .F.K.) 

;,:;_';)1 )�.;. (HIYAR' UR- RU'YE) : Bir şey . 
hakki�da görülmeden yapılan bir akd'den 
dolayı, akd yapanlardan· biri i çin , 
görüldüğü zamandaki muhayyerl iktir . 
Mesela: Bir malı görmeden satın alan 
kimsenin onu gördüğünde, yani ,  onun 
satın alınmasındaki asıl maksadı bildiren 
durum ve yerini öğreridiğinde muhayyer 
olmasıdır ki, onu böyle görünce, dilerse 
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kabul eder, dilerse red eyler. (LF.K) 
(A. E) 

���L;> (HIYAR'UL- AYB): Bir şeyde var 
o lan' b ir kusurun, akd'den sonra 
görülmesinden dolayı, akd yapanlardan 
biri için bulunan muhayyerliktir. Mutlak 
surette satılan bir malın görülen eski 
aybından, yani, satıcı elinde iken var olan 
kusurundan dolayı, müşteri için sabit olan 
muhayyerlik gibi. (I .F.K.) (A.E.) 

_;__;8ı�Ç.;. (HIYAR'UT- TAGRJR): Akd ya
panleı'rdan birinin, diğer taraftan al
datılarak, bir malı aşırı aldatma (gabn-ı 
Hihiş) ile satmasından veya satın al
masından dolayı, yapılan satışı bozmada 
muhayyer olmasıdır. (I. F.K. ) 

���c;_;. (HIYAR'UN- NAKD): Satılan bir 
şeyi� semeni (parası veya bedeli), belli bir 
zamanda satana verilmek veya satın ala
cak kişiye geri verilmek, semen, satana 
verilmediği veya satın alacağa geri veril
mediği takdirde, satış işlemi olmamak 
üzere yapılan pazarlıktan ileri gelen mu
hayyerliktir. (I.F.K.) (A.E) 

�1 LG. (HASSAT'UŞ- Şey: Bir "şey" siz 
bulunmayan h.assadır. "şey" ise bazan 
onsuz bulunur. Mesela, Elif ve Uim , 
isimsiz bulunmazlar. İsim ise bunlarsız bu-
lunur . .u_; =Zeyd kelimesinde olduğu gibi. 

���� ��� �1 (HUŞÜ' ,  HUDÜ' ,  
TEAZU'): Bunlar, bir anlamdadır. 
Hakikat ehlinin ıstılahında huşu'; Hakk'a 
bağlanmaktır. Denildiki: O, kalbdeki 
devamlı korkudur. Yine denildiki: Kul , 

öfkelendiği veya ona muhalefet edildiği 
veya reddolunduğu zaman bunu kabul ile 
karşılaması, huşu'un alametlerindendir. 

�t_;Jj (HASS): Teferiüd etmek, yani tek ol
mak, kendi başına ve benzersiz olmaktan 
ibarettir. 

1� � �)l.__j yani, falan onda tek 
baŞınadır, onda başkasının ortaklığı 
yol,tur, demektir. 
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A •• • •  • •  

DAL BOLUMU 

; Lul (DA') : (Eski hekimliğin, insanın bede
ninde var saydığı, kan, balgam, sevda, 
safra gibi) elemanların (=ahlat ' ın) 
bazısının bazısına galib gelmesiyle hasıl 
olan hastalıktır. 

j>l..ul (DAHİL): Cüz'olması itibarıyle Rükn 
- diye adlandırılır. Kendisine .. tahl!l 'in ulaşır 

biçimde olması itibariyle Ustükus diye 
adlandırılır. Belirli sureti kabul edici ol
ması itibariyle Madde ve Heyula diye 
adlandırılır. Mürekkebin (bileşik cisimlerin) 
ondan alınmış olması itibariyle Asıl diye 
adlandırılır. Bilfiil belli surete mahal ol
ması itibhariyle de Mevzu diye ad
landırılır. 

UlbJı LGJ1 (DAİME-i MUTLAKA) : B u ,  
mevzu'• için mahlulun sabit olmasının 
devamıyla veya mevzu 'un zat ı var 
olduğu sürece ondan selbedilmesinin 
devamıyla hakkında hüküm verilendir. 
i d i b a  (olumluya) misal , bizim şu 
sözümüzdür. "Daima her insan hay
vandır. "  Şüphesiz biz bu konuda, insanın 
zatı var olduğu sürece insan için hay
vanlığın sabit olmasının devamına 
hükmettik. Selbe  (olumsuza) misal : 
"Daima insandan hiç bir şey taş 
değildir" Şüphesiz bu konudaki hüküm, 
insanın zatı var olduğu sürece ondan 
taşlığın selb edilmesinin devamı iledir. 

�)Lul (DAiRE): Hendese (=geometri) bilgin-
, lerinin ıstılahında; kendisini çepeçevre bir 
hattın kuşattığı düzlem bir şekildir. Bu 
dairenin çevresinden, ortasındaki bir nok
taya ç ıkan bütün doğru hatlar 
=yarıçaplar) birbirine eşittir. Ortasındaki 
bu noktaya da dairenin merkezi denir 
ve çevresindeki ha tt , o noktayı 
çepeçevre kuşatır. 

l1L;"'..u1 (DİBAGAT): (Sepileme, tabaklama): 
Pis ıslaklıkların ve kokuların deriden gide
rilmesidir. 

:.ı�J.ıl (DERK) : Müşterinin, satılan malı is
tihkaktan korkarak, verdiği paraya (veya 
bedele) karşılık satıcıdan rehin almasıdır. 

�;.:.:.Uı (DÜSTÜR): Büyük vezirdir ki, insan
ların durumları hakkında onun yazdığı 
şeylere başvurulur. 
(Düstur şu anlamlara da gelir: 1- Kanun 
2- Kanun ve nizarn dergisi. 
Düstfir-i mükerrem: Kanun, nizarn ile 
davranınakla ödevii vezir, sadrazam. 
Düstôr'ül-amel: Hükümlerine uyulması 
gereken kanun, kural.) (O.T.S.) (A.E.) 

.;;.:J.ıı (DA'VA): Dua'dan türetilmiştir. Taleb 
anlamındadır. Şeriatta ise; bir sözdür ki 
insanlar onunla, başkasına karşı bir hakkı 
isbat etmek ister. 

�JJ1 ( D E A ) : Ş e h v e t  
sakinleşmekten ibarettir. 

c o ş t u ğ u n d a  

J:,JJ.ıl (DELIL): Lügatta; irşad eden ve kendi
, siyle irşad yapılan şeydir. lstılahta ise; 
onu bilmekten, başka bir şeyi bilmek ge
reken şeydir. 
Delilin hakikatı; evsat'ın asgar ıçın 
sübCıtu ve asgar 'ın, evsatın altına gir
mesidir. 

._,-.ı)�l:h.f..Ul (DELiL-İ İLZAMİ) : Hasım ta
, ra'fından kabul edilen (susturucu delil)dir. 

Hasım katında gerek kanıtlanmış olsun ve 
gerekse olmasın müsavidir. 

ih'JJ1 (DELALET): Bir şeyin öyle bir durum
da olmasıdır ki, onu bilmekten, başka bir 
şeyi bilmek gerekir. _Birinci şey, dal i  
(yani delalet eden)dir. Ikinci şey, medlfil 
(yani delalet edilen)dir. 
Usfil alimlerinin ıstılahıyla; lafzın 
ma'naya delaletinin keyfiyyeti; nassın 
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ibaresinde, nassın işaretinde, nassın 
delaletinde, nassın iktizasında ve zabtının 
vechinde mahsurdur. 
Nazımdan elde edilen hüküm, ya nazmın 
kendisiyle sabittir, ya da değildir. Birinci
si: Eğer nazım onun için sevke�ilmişse, 
bu ibaredir, aksi halde işarettir. Ikincisi: 
Eğer hüküm, lafızdan lügat olarak 
anlaşılıyorsa bu delalettir. Ya da şer'an 
anlaşılıyorsa bu da iktizadır. 
Nassın delilleti; nassın, ictihaden değil 
de, lügat bakımından ma 'nasıyla sabit 
olan şeyden ibarett i r .  "L ü g a t  
bakımandan" denilmesi şudur ki; bu dili 
bilen herkes onu, düşünmeksizin sadece 
işitmekle bilir. Yüce Allah'ın: "Sakın on
lara (ana-babaya) of deme" (İsra :23) 
kavlindeki; "of" diye sıkıntı göstermenin 
yasaklanması gibi ki bununla, vurmak ve 
içinde bir çeşit eziyet bulunan daha başka 
şeylerin de yasaklandığı ictihadsız 
anlaşılır. 

��;;.,)1 j).";lJJ lJ�Jıl (DELALET-İ LAFZIYYE-
- i VAD'IYYE): Lafzın, ıtlak veya tahayyül 
edildiğinde, alem için konulmasıyla kendi
sinden ma"nası anlaşılır biçimde ol
masıdır. 
Delalet-i lafzıyye; mutabakat, tazam
mun ve ittizam kısımlarına ayrılır. Çünkü 
konulmakla delalet eden lafız; konulduğu 
şeyin tamamına mutabakat ile, onun 
cüz'üne tazammun ile ve zihinde tabi 
olduğu şeye de ittizam ile delalet eder. 
İnsan gibi ki; o, natık olan hayvanın 
tamamına mutabakat ile, onun cüz'üne 
tazammun ile ve alem'i kabul edişine de 
ittizam ile delalet eder. 

�CJ.ıl (DEVRAN): Lügat bakımından, bir 
şeyin çevresinde tavaf etmektir (dönüp 
dolaşmaktır). 
lstılah bakımandan ise; bir şeyin, ken
disi için uygun illiyet olan diğer bir şey 
üzerine terettüb etmesidir. Mesela, ishal 
yapan mahmudiyye otunun zamkını 
içmeye karşılık ishal gerekınesi gibi. 
Birinci şeye "dair " ,  ikinci şeye ise 
"medar" adı verilir. Bu üç kısımdır: Bi
rincisi :  medar'ın, yokluk olarak değil, 
varlık olarak dair için medar olmasıdır. 
İshal için, mahmüdiyye otunun zamkım 
içmek gibi. Çünkü bu var olunca, ishal de 

var olur. Ama bunun yokluğu, ishalin 
yokluğunu gerektirmez. Çünkü ishalin, 
başka bir ilaçla oluşması caizdir. İkincisi; 
medar'ın, varlık olarak değil, yokluk ola
rak, dair için medar olmasıdır. Alem için 
hayat gibi. Çünkü hayat var olmazsa, 
alem de var olmaz. Ama hayat var olsa, 
alemin var olması gerekmez. 
Üçüncüsü ;  medar' ın, varlık ve yokluk 
olarak, dair için medar olmasıdır. Mes
ela, üzerine recm gerekınesi için zinayı , 
evlenmiş (=muhsan) kişinin işlemesi gibi. 
Çünkü bu durum her ne zaman bulunsa , 
recm gerekir. Eğer bu durum bulunmaz
sa, recm de gerekmez. 

��JJl (DEVR): Üzerinde tevakkuf edilen şey 
üzerine, bir şeyin tevakkuf etmesidir ki , 
buna "Musarrah devir" denir. Nitekim 
elif'in, ba üzerine tevakkuf etmesi gibi. 
Bunun tersi ile vaya mertebelerle de olur 
ki buna "muzmar devir" adı verilir. 
Elif'in, ba üzerine, bii'nın cim üzerine ve 
cim 'in elif üzerine tevakkuf etmesi gibi. 
"Devr" ve "bir şeyin kendisiyle ta'rifi" 
arasındaki fark şudur ki; devrde, eğer 
sarih ise, iki mertebe ile bunun ona te
kaddümü gerekir. Bir şeyin kendisiyle 
ta'rlfinde ise, bir mertebe ile onun ken
disi üzerine tekaddümü gerekir. 

;.:ı.n (DEHR): Hazret-i İlahiyye'nin uzayıp 
gitmesi (imtidadı) olan sürekli zamandır. 
D e h r ,  zamanın içidir. E zel ve e b e d 
onunla birleşir. 

:XJ.ıı (DiN): (İslam dini) ; akıl sahiblerini, 
(kendi iradeleri ile), Resuluilah (s .a .v . ) 'in 
getirdiklerini kabule çağıran ilahi bir 
kanund ur. 

ii.J[, ::,_,J.ı1 (DIN VE MiLLET): Bunlar, zat 
bakımından birleşik, itibar bakımından 
ayrıdırlar. Çünkü şeriat; kendisine itaat 
edilmesi bakımından Din diye adlandırılır. 
irisanları bir araya toplaması �Cemaat 
yapması) bakımından da Millet diye ad
land ı r ı l ı r .  Kend i s ine  dönü lmes i  
(rücü'edilmesi) bakımından da Mezheb 
diye adlandırılır. 
Denildi ki : Din, Millet ve M e z h e b  
arasındaki fark şudur: Din, Allah'a nisbet 
edilmiştir. Millet , peygambere nisbet 
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edilmiştir. Mezheb ise, müctehide nisbet 
edilmiştir. 

�ı:;':ı.J1 (DEYN-i SAHIH) :  A n c a k  
Ödeme veya borçtan kurtarma ile düşen 
borçtur. Kitabet (yani kölenin özgür ola
bilmesi için ödemesi gereken) bedeli ise 
sahlh olmayan borçtur. Çünkü bu borç, 
kitabet olmazsa düşer. Bu da mükateb 
kölenin onu ödemekten aciz olmasıdır. 

�:Ul (DİYET.) : (Kan bahası) Nefsin bedeli 
olan maldır. (Yani öldürülen veya yarala
nan bir kimse için bu işi yapanın veya 
yakınlarının ödemesi gereken maldır, bir 
çeşit tazminattır.) 

i'L_'fi �l� (DAR-I İSLAM): Müslümanların eli 
altında, hakimiyetleri dairesinde bulunan 
yerler birer dar-ı  İs lamdır ki ,  
Müslümanlar oralarda güvenlik içinde 
yaşayarak dini görevlerini yapmaya 
muktedir olurlar. (Dürer) (A.E.) 

..,_,:r;Jı �(� (DJ\.R-I HARB): Müslümanlar ile 
aralarında barış ve andiaşma bulunmayan 
gayr-i müslimlerin hakimiyeti altında 
bulunan yerler birer dar-ı harbdir. Bun
ların gayr-ı müslim ahalisinden her birine 
"harbi" denir. (Dürer) (A.E.) 

luğun, istila ederek hakimiyetleri altına 
aldıkları yerlerdir. (J.F.K.) (A.E.) 

��:Ul (DİRHEM): Başlıca iki çeşittir. Biri, di
rhem-i şer'i, on dört kıraltan ibarettir. 
Z e k a tda, m e h r de ,  d i y e t l e r d e ,  
hırsızlığın nisabında mu'teber olan da 
bu dirhemdir. Resuluilah (s .a .v. ) za
manında ( 10 ,  12 ,  20) kırat ağırlığında üç 
çeşit dirhem varmış, bunlar Hz. Ömer 
zamanında toplanıp, üçünün ortası olan 
(14) kıra!, bir islami dirhem olarak kabUl 
edilmiştir. 3, 207 gramdır. 
Dirhem-i örfl; on altı kıraltan ibarettir. 
3 gramdır. Bazı alimiere göre, zekatta, 
mehrde, diyellerde ve diğer hususlarda 
her bölgenin örfl dirhemi mu'teberdir. 
Şu kadar var ki bu dirhem, şer'! dirhem
den eksik olmamalıdır. Eksik olursa şer'! 
dirhem mu'teber olur. (I .F.K.) (A.E.) 

Llil )� (DAR-I ZİMMET): Müslümanların 
ahd ve emanını, himayesini kabul etmiş 
olan gayr-ı müslimlere mahsus yerler
dir. (I .F .K.) (A.E.) 

�Ui )� (DAR'US- SINAA): Tersane, de
mektir. Eskiden Dar'us-sınaa'nın delalet 
eiüği şey, bugün türklerde (Tersane) ve 
arablarda (Tershane) denen deniz 
üsleridir (bahri destegahlardır). Zaten ge
rek tersane , gerek tershane (Dar'üs
sınaa) dan muharreftir. (I .M.T.) (A.E.) J.ı.JI )� (DAR-I ADL): Bir veliyyül'emr'in 

başkanl ığ ı ,  adalet ve hakimiyeti 0llı:U1 (DİHKAN): Çoğulu; Dehakin gelir. 
dairesinde bulunan herhangi bir İslam Aslı farsça o lup arapçaya geçmiş 
beldesi, demektir. (muarreb)dir. Bölge başkanı, mıntıka 

amid, iklim reisi, muhtar, vali ve .:ıG\ı'ı �ı� (DAR-I EMAN) : İslam ordusu ta- belediye başkanı gibi anlamlara gelir. 
rafından feth olunup içinde zimmet ehli Mal ve akar sahibi, tüccar, güçlü ve 
ikar.ıet ettirilen beldedir ki, bu, islam dirayetli adam anlamlarına da gelir. 
hükumetinin himayesi ve hakimiyeti (A.E.) 
altında bulunacağından Dar-ı İs Him ' a 
mülhaktır. (I. F.K.) (A .E.) �(..Jl (DANIK) Denk: Çoğulu; devanık'tır. 

�ı )� (DAR-I BAGY): Bağllerin (asiierin), 
yönetimi ve eğemenliği pltında bulunan 
bir islam beldesi demektir. (A.E.) 

..,_,�ı )� (DAR'UD- DARAB): Darbhane, 
- yani para basılan yer demektir. (A.E.) 

·(��ı )� (DAR'UR- RİDDE): İslam dininden 
çıkan (mürted)lerden oluşan bir toplu-

Bir denk, sekiz habbe ile bir babbenin 
beşde ikisine eşit sayılmaktadır. Bir danık; 
0,801  gramdır. (Dürer) (A.E.) 

��:Ul (DiNAR): Altın paralara dinar, gümüş 
paralara dirhem, denilir. (Dürer) (A.E.) 

j"ıı:Ul (DELLAL): Alış-verişte aracılık eden 
kimse, satılacak bir şeyi yüksek sesle sa
tan adam, demektir. (A.E.) 
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j)..�ı.Jl (DUHÜL) :  Kocanın karısına cinsi 
ilişkide bulunmasıdır. Gerdek olma duru
mudur. Kendisine kocası tarafından te
karrub olunan kadına "Medhiilün biha" 
denildiği gibi, tekarrüb olunmayan zev
ceye de "gayr-ı medhfilün biha" denil
ir. (I.F.K.) 

�t..:Jı:;':.ı.J1 (DEYN -İ MÜECCEL) : B i r  
müddet ertelenmiş olan (va'deli) borçtur. 
Bir yıl müddetle borç alınan para gibi. 
(Dürer) (A.E.) 

�JJ1 (DİYET) : Öldürmek suretiyle olan 
suçla, öldürülen kimsenin canına karşılık 
veya uzuvlarda işlenen suçla da yarala
nan ya da kesilen uzva karşılık olarak, 
suçlu veya suçluyla beraber yakınlarının 
ödemesi gereken bir mikdar maldır. 
Yani bir çeşit tazminattır. (Dürer)(A.E.) 

i1t...:J1 �JJI (DİYET-İ MUGALLAZA): Kas
den öldürmeye benzer öldürmede ge
reken tazminattır. (Dürer) (A.E) 

iL.lS:.lı �J.ıı (DİYET-i KAMİLE): Öldürülen 
kişinin canına karşılık, suçludan veya suçlu 
ile beraber yakınlarından alınan tam diy
ettir. (I .F.K.) (A.E.) 

zer Bundan maksad; kadılardan 
vesaireden halkın şika)letlerini dinleme, 
tetkik ve halletme idi. (I.M.T.) (A.E.) 

�JJ1 (DEM) : Koyun ve keçi cinsinden olan 
kurbana denir. (A.E.) 

;,J.ıı (DEHR): Bazan, Esrna-i Hüsna 'dan 
sayılmıştır. Bazılarına göre, dehr; zaman 
anlamındadır. Veya sonsuz zaman (ebed-i 
gayr-ı muhkatı') dır. 
Ezherl'nin kavline göre , dehr; araplarca, 
bazı uzun zamana denir. Keza bütün 
dünya müddetine de denir. 
Bazılarına göre, her kavim ve ümmetin 
dehri, zamanlanndan ibarettir. 
"Dehr'e sövmeyin. Çünkü dehr, Al
l a h ' t ı r . " ve "Al lah ,  dehrdir . " 
hadislerinde va ki olan dehr, bazılarına 
göre, Esrna-i Hüsna'dandır. 
Zemahşerf 'n in kavline göre ;  bu 
hadislerdeki dehr'den maksad, uzun za
mandır. Bazı kimseler olayları, felaket ve 
musibetleri dehre izafe edip dehrden 
şikayet ederek onu kötüledikleri için Ras
ulullah (s . a .v . ) ,  dehre sövmek, onun 
halık ve failine sövmek olduğundan bunu 
yasaklamıştır. (Kamus) (A.E.) 

���J.ı1 ( D i  V A N ) :  EhH ceyş ve e h I - i i::j.J.ıı  (DEHRİYYE): Alemin ezell olduğunu 
atiyye'nin isim, resim, ulufe ve vazifeleri 
ile ligili defterler. ve sahifeler topluluğuna 
denir. İslam'da ilkin bunu Hz. Ömer kur
muştur (A.E.) 
Ya da Divan; askerlerin ve ulufe- havar
Iann adları yazılan evrak ve defterlerin 
ve bunları yazan katibierin toplandığı 
yer demektir ilkin bu adı veren 
Nerşirvan'dır. (Kamus) 

�� ��: (DiVAN'UL- CÜND): Askerlik 
dairisi veya harbiye dairesi demek 
olan bu divan, İslam askerlerinin adlarıyla 
maaş ve tahsisatlarının kayd ve tedvinine 
mahsus olup, Hz. Ömer t a rafından 
Medine'de kurulmus idi. Ancak o zaman 
buna sadece Divan . 

deniliyordu. (İ .M.T) 
(A.E.) 

�L.1_;.j���} (Di  V AN ' UL -MEZAL İM ) :  
Mezalim , yani zulümden şikayet divanı, 
kaza hakimliğindendi. Bir dereceye kadar 
bugünkü isti'naf mahkemelerine ben-

ve bir yaratıcının bulunmadığını savunan 
materyalist felsefe akımı. (A.E.) 

* 



108 TA'RİFAT KiTABI 

ZAL BÖLÜMÜ 

� J$::_ı �l.l!1 (ZATi Lİ KÜLLİ ŞEY) : B i r  ' şeyi , - kindinden başka her şeyden ayırd 
ve tahsis eden özdür. Denildiki :  Bir 
şeyin zatı, onun kendisi ve aynısıdır. O ,  
arazdan hali değildir. 
Zat ve şahıs arasındaki fark şudur ki: 
Zat, şahıstan daha geneldir. Çünkü zat, 
cisim ve başkası için isim olarak kullanılır. 
Şahıs ise ancak cisim için kullanılır. 

J;.l!1 (ZÜBUL): Tabii bir nisbet üzere, her 
yanında kendisinden ayrılan şey sebebiyle 
cismin hacminin bozulmasıdır. 

i:J.n (ZİMMET) : Lügatta ; ahd ,  demektir . 
Çünkü ahdi bozmak; zemmetmeyi, yani 
kınama ve kötülerneyi gerektirir. 
Alimlerden kimisi , z immet i ,  nitelik 
saymış ve onu; "Kişinin, lehinde ve 
aleyhindeki icaba kendisiyle ehil 
olduğu bir niteliktir. n diye ta'rif 
etmişdir. 
Onlardan kimisi de, zimmeti, zat sayıp 
onu; "Ahdi olan bir nefistir" diye ta'rif 
etmiştir. Çünkü insan, bütün fak!hlere 
göre, lehinde ve aleyhindeki vucQb için 
uygun bir zirnıneti olduğu halde doğar. 
Diğer canlılar böyle değildir. 

:,JJ.ı1 (ZENB) :  Seni, Allah'tan alıkoyan 
günah'tır. Çoğulu: ZünQb'dur. 

j�J.ı1 (ZEVK): Dilin , boğaz tarafı üzerine 
yayılmış olan sinirde bulunan bir kuvvettir 
ki, ağızdaki salyasal ıslaklığın, tadılan şeyle 
karışması ve onun sinire ulaşmasıyla tatlar 
bu kuvvet tarafından algılanır. 
Allah'ı bilip tanımada (ma'rifette) zevk, 
irf�ıni bir nurdan ibarettir ki, Hak Teala 
tecelli etmesiyle onu, evliyasının kalbie
rine bırakır da, onlar bununla, hak ile 
batılın arasını, bir kilabclan veya başka bir 
şeyden bunu nakletmeksizin, ayırd eder
ler. 

fı.:;_� "fı_;s (ZÜ'L· ERHAM): Lügatta; genel 
olarak, yakınlık sahibi (zü'l- karabel an
lamındadır. Şeriatta ise, ne hisse sahibi 
ve ne de Asabe olmayan her yakındır. 

jl.:Jı .J's (ZÜ'L- AKL): (Tasavvufta) Halkı 
zahiren ve Hak k ' ı  batmen gören (akıl 
sahibi) kimsedir. Ona göre Hak, halk'ın 
aynası olur. Çünkü ayna, zahir sQretlerle 
perdelenmiştir. 

�i ) (ZÜ'L- AYN): Hak k 'ı zahiren ve 
- halkı batınen gören (göz sahibi) kimsedir. 

Ona göre halk, Hakk'ın aynası olur. 
Çünkü Hak,  onun katında zahir olur, 
halk ise onda, aynanın sQretlerle gizlen
diği gibi gizlenir. 

.;_-JG jl..:Jı .J's (ZÜ'L-AKL VE'L- AYN): 
' (Tas;,_vvufta) Hak k 'ı , halk içinde gören 

kimsedir. Bu, nafilelerin en yakınıdır. O ,  
halkı da Hak içinde görür. Bu da farz
ların en yakınıdır. Bunlardan biri ile 
diğerinden perdelenmez. Bilakis gözü ile, 
bir tek varlığı , bir bakımdan Hak , bir 
bakımdan da halk olarak görür. Bir tek 
vechi müşahede etmekten, çoklukla en
gellenmez. Nitekim aynaların çokluğu 
sebebiyle bir vechi müşahededen engel
lenınediği ve halki çokluğu müşahedede 
güçlük çekmediği gibi , keza aynalarda 
çokluğu tecelli eden zatın birliğini 
müşahede etmekte de güçlük çekmez. 
Bu üç mertebeye, Şeyh Muhyiddin Arabi 
şu sözü ile işaret etmiştir. 

.� rs �0J �ı � p� �� 
� rs 8 0! ..;W ı � j;Jı �� 

"' ... " " 

.s) w.��.� rs 8 0J� 
�� .y -�>G � W. .;'_,.. 

"' "' " .. - .. � .. .. 
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"Eğer göz (=ayn) sahibi isen, halkta 
Hakk'ın aynı vardır. Eğer akıl sahibi isen, 
Hakta halkın aynı vardır. Eğer göz ve akıl 
sahibi isen, onda bir tek şeyin aynından 
başka şekil ile görmezsin. " 

�lt1 (ZİHN) Zihin, bellek, hô.fıza: Nefsin bir 
kuwetidir ki, zahir ve batın hisleri kapsar. 
ilimleri kazanmak için hazırlanmıştır. 

�J.ri (ZİHN) Zi h i n :  ilimleri ve bilgileri, 
düşünmekle anlamak için tam isti'daddır. 

�J.ı1 (ZİMMET): insanda ma'nev! bir nitelik
tir ki; insan, lehinde ve aleyhinde olan 
şeylere ancak bununla ehl olur. Demek 
ki, insanlarda ehliyet-i vücub bu zimmet 
sayesinde hasıl olur. 
Zimmet; ahd ve borç anlamında da kul
lanılır. 

)'.i.J1 (ZİKR) Zikir: Zikr kelimesi masdardır . 
Çoğulu: Zükur ve Ezkar şekillerinde 
gelir. 
Alimler; Kur'an'da zikr'in 17 ma'nada 
kullanıldığını tesbıt etmişlerdir. Bu 1 7  
ma'na şunlardır: Bir şeyi telaffuz et
mek, unutmamak için bir şeyi zihinde 
hazır bulundurmak, sadırda hasıl olan şey, 
arnele devam, lisanın zikri, hıfz (yani 
hatırda tutmak), iaat ve ceza, beş vakit 
namaz, beyan, Hadis, Kur'an, şeriatları 
bilmek, şeref, ayb, şükr, cuma namazı ve 
kalbin zikri. 
Kur'an'da geçen "Zikra" kelimesi de zikr 
anlamına gelen bir masdardır. 
Sôfiyye ıstılahında zikr; Allah'ı belirli 
cümleler veya kelimelerle anmaktır . 
(Keşşaf) (A.E.) 

�J.ıı (Z İMMİ) : İslam memleketinde ve 
müslümanların yönetimi altında yaşayan 
gayr-ı müslimlerdir. (Dürer) (A.E.) 

l;l�l .J's (ZU'L- KARABE) Zi- Karabet: B i r  
kimseye, babası veya anası tarafından ilk 
islama yetişmiş olan büyük dedesine ka
dar mensObiyeti olan her hangi bir 
şahıstır. Bunda, mahrem olan ile olmay-

anlar; erkekler ile kadınlar, yakınlar ile 
uzaklar müsavidir. Ana, baba ile eviada 
karabet namı verilemez. Zi- karabet'in 
çoğulu; "Zevi karabet" tir. "Zi erham", 
"Zi ensab "da bu anlamdadır. (I .F .K. )  
(A.E.) 

.L;Jı .J's (ZÜ'L- YED) zi'/-yed: Lügatta; el 
sahibi, demektir. Fıkıh ıstılahında; bir 
mala (ayn'a) bil'fiil el koyan veya bir mala 
malik kimselerin tasarrufları gibi tasarruf 
sahibi olan kimse, demektir. Karşıtı: 
Haric'dir. (I.F.K.) (A.E.) 

.;DI 0rs (ZAT'ÜL- LEBEN): Süt sahibesi 
olan, memesinde süt bulunan kadındır. 
(l .F .K. )  

t;Glri (ZERAİ ' ) :  Zerai ' ,  "vesile" anlamına 
' gelen zeria 'nın çoğuludur. Terim olarak 

bunu; haram veya helale vasıta olan 
şeylerdir, diye tanımlayabiliriz. Haram'a 
vasıla olan şey haram, mubah'a vasıla 
olan şey mubah, vacib için zararı olan 
şey vacib olur. Zina haramdır; zinaya 
vasıla olduğu için kadının mahrem yerine 
bakmak da haramdır. Cuma namazı fa
rzdır; bu namazı kılmak için alış verişi 
bırakmak da farzdır. 
Haram'a vasıta olan haram, helale vasıta 
olan hel al sayılır. Ancak bunlar, derece 
bakımından birincilerden aşığıdır. 
Zerai' , Maliki ve Hanbel! Usal-i fıkıh kita
biarında yer alır. Hanefl ve Şafiller, bu
nun muhtevasını kısmen birlikte , kısmen 
de farklı bir biçimde kabul ederler. 
Zerai' iki kısma aynlmıştır: 
1- Sedd'üz- Zerai' : Kötülüğe vasıta 
olan yolları kapamaktır. 
2- Feth'uz- Zerai' :  iyiliğe vasıta olan 
yolları açmaktır. (F. Usulü) (A.E.) 

�:.ıı J_:� (Zü'r- Rahm (Z!-Rahm): Lüg�tta; 
mutlaka karabet sahibi , demektir .  
lstılahda: "Terikeden sülüs, rübu' gibi 
belirli payı olmayan ve terikeyi, asa
beden olmak sıfatıyla ibraz etmeyen 
her hangi karib" demektir. Mahrem 
ise; karabetten dolayı nikahı haram olan 
kimsedir. (I.F.K.) (A.E.) 

* 
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�r)1 (RAHİB): Hıristiyan dininde riyazetle 
ve halk 'tan ayırılıp Hakk'a yönelmekle 
iştiğal eden iilimdir. 

�r)1 (Rann): Nefsani durumların istilası ve 
cismani karanlıkların kalbde yerleşmesi 
ile, kalb ve kuds alemi arasına giren per
dedir ki, rubO.biyyet nurianna tamamiyle 
engel olur. 

�)ı (RU'YET): Dünya ve ahirette, yani her 
nerede olursa olsun, gözle görmektir. 

U:L:)l (RUBAİ): Mazisi , aslında dört harfli 
olan kelimedir. 

şefkat, merhamet, hayır, ni'met, nübüv
vet gibi anlamlarda kullanılmıştır . )  (Ka
mO.s-ı fıkhi)(Müfredat). (A.E.) 

�J1 (RUHSAT): Lügatta; kolaylık , an
lamındadır. Şeriatta ise; arızalar (yani sa
katlıklar, hastalıklar, güçlük ve engeller) 
ile ilgili olarak konulan kolaylık için isim
dir. Yani haram kılan delil bulunmakla be
raber, özür sebebiyle mubah kılınan şeyle 
ilgili olarak konulan kolaylıktır. 
Denildi ki: Ruhsat , kulların özürleri 
üzerine bina edilen şeydir. 

ı!)1 (REDD) : Lügatta ; sarf, anlamındadır. 
- Fıkıh ıstılahında ise; farz sahibierinin ı �- (J (RİBA) Faiz: Lügatta; fazlalık an-.r.J' farzından (yani mirasta birinci derecede 
lamındadır. Şeriatta ise; iki akidden biri pay almaya hakkı aJanların oavındanl ar-
için şart koşulmuş, karşılığı olmayan faz- takalanın-asabeill.enuen bunu 
lalıktır. -hakeden bulunmadığı için-

�)1 (RECÜL) : BüiO.ga ermekle küçüklük �Rtfr�d§:�tfi��ti'iiB�çüsünde 
sınırını aşmış, ademoğullarından erkek � rJjı (RiDA): Meşayıh'ın ıstılahında; Hakk'ın 
cinsidir. sıfatlarının kul üzerinde görünmesidir. 

.,;)11.ıı ,.}  �)ı (RİC 'AT Fİ'T- TALAK): 
- Boşci'mada ; iddet içinde kaim olanın 

devam etmesini isternektir ·ki bu, nikah 
mülküdür. 

: 4-)  (RECA'): Lügatta; emel , yani umma 
anlamındadır. lstılahta ise; sevilen bir 
şeyin gelecekte hasıl olmasına kalbin 
umut bağlamasıdır. 

tJ.)l (RÜCU') Geri dönmek: Bir yol ve du
rumdaki tek harekettir. Lakin başka .tarafa 
sapmaksızın, aynıyle birincisi gibi hareket 
mesafesi üzere geri dönmektir. 

1:;.)1 (RAHMET) : Haynn ulaştırılmasını iste
mektir. 
(Rahmet, Kur'an'da : Bağışlama, acıma, 

j�)ı (RIZK) Rızık: Allah Teala'nın, hayvana 
(yani canlı varlıklara), yemesi için var 
ettiği besinlerdir. Helal ve hararnı kapsar. 
Mu'tezileye göre; rızık, malikin yediği 
helal maldan ibarettir. Buna göre, haram 
rızık olmaz. 

�1 jj�J1 (RIZK-1 HASEN): Elde etmek 
için zahmet ÇE.:<.meden sahibine ulaşan 
nzıktır. 
Denildi ki bu, ne gözleyip bekleyen, ne 
de çalışıp kazanan olmaksızın bulunan 
nzıktır. 

4,.(j)ı (RİZAMİYYE): Bunlar dediler ki: Hz_ 
Ali (r.a .)dan sonra imarnet (din ve devlet 
başkanlığı), Muhammed -İbn el- Hane
fiyye 'ye, sonra onun oğlu Abdullah ' a  



RA BÖLÜMÜ lll  

aittir. Bunlar, haram kılınan şeyleri helal 
sayarlar. 

iK.)ı (RİSALE): Bir çeşitten olan az sayıda 
meseleleri içeren mecelle 'dir. Mecelle 
ise, içinde hüküm bulunan sahlfe'dir. 

J;..)ı (RESÜL): İlahi hükümleri bildirmesi 
için Allah'ın, yaratıklara, (İlahi bir kitab 
veya kitabcıklar= suhuf ile) görderdiği in
sandır. 
Kelbi ve Ferra dediler ki: Her resul 
neb!dir. Fakat her nebi resul değildir. 
Mu'tezile dedi ki: İkisi arasında fark 
yoktur. Çünkü Allah Teala, Hz. Mu
hammed (s .a .v. ) 'e kimi kez nebi, kimi 
kez de resul diye hitab etmiştir. 

.lJi ..) j_;.)l (RESÜL Fİ'L- FIKH): Teslim 
' ' etmek veya teslim almakla elçilik 

görevını yerine getirmesi ıçın ,  
gönderen kişinin, kendisine emir ver
diği kimsedir. 

�)1 (RESEM): Ezelde, yani Allah'ın geçmiş 
ilminde cereyan etmiş olanla beraber eb
ediyyette de cereyan eden bir niteliktir. 

�Gl :.:;)1 (RESM-i TAM): Yakın cins ve 
özellikten (=hassa 'dan) oluşan ta'riftir. 
İnsanın; "gülen hayvan" diye ta'rif edil
mesi gibi. 

�ıl.Jı ;.::)1 (RESM-i NAKIS): S a d e c e  
'özellik (=hassa) ile veya özellik ve uzak 
cins ile olan ta'riftir. İnsanın, "gülen" 
diye veya "gülen cisim" diye ta'rif edil
mesi gibi. Ya da hepsi bir tek hakikata 
özgü olan arazıyyat ile ta'rif edilmesi 
gibi. Mesela, insanı şöyle ta'rif etmemiz 
gibi: " İnsan, iki ayaği üzerinde 
yürüyen, tırnakları enli {=yayvan ve 
bölmeli), derisi açıkta (yani çıplak, post
suz), boyu dik, yaradılıştan güleç bir 
varlıktır." 

müddeti içinde, kadının memesinden em
mesidir. 

1:;),)1 (RUTUBET) Islak/ık, nemli/ik: Biçimlen
me, ayrılma ve birleşmede kolaylık 
sağlayan bir durum ve niteliktir. 

i.i;)1 (RUÜNET) Bönlük, sünepelik, ço/pa/ık: 

Nefsin hazlan ve tabıatının muktezası ile 
beraber durmaktır. 

1 .  -.;)1 (RIKK) Kölel ik :  Lügatta; za 'f ,  an-
lamındadır. Kalbin rikkati de bu anlam
dadır. 
Fakihlerin örfünde; küfre karşılık ola
rak, aslında meşru' kılınmış h ük m i  
acz 'den ibarettir. Bu bir acz'dır, çünkü o 
kimse, hür kişinin malik olduğu şahidlik , 
kaza ve başka haklara malik değildir . 
Hükmi olmasına gelince ; .  Çünkü köle, 
bedeni işlerde bazan hür kimseden daha 
güçlü olur. 

�)1 (RUKBA): Bir kimseye şartlı olarak; 
"Senden önce ölürsem şu mal senin
dir. Sen, benden önce ölürsen o mal 
benimdir . "  demesidir. Sanki bu iki 
kişiden her biri , diğerinin ölümünü 
gözetleyip beklemektedir. 

il,..;)1 (RAKiKA): Ruhani bir latifedir. Bazan 
-iki şey arasında bağlayıcı latif vasıtaya 
denir. Hak 'tan kula ulaşan yardım gibi. 
Buna, Rakikat' un-Nuzfil denir. İlimler, 
iyi ahlak ye amel, yüksek makamlar gibi, 
kendisiyle kulun H a k  k 'a yaklaştığı 
vesileye de, Rakikat'ür- Rücil' v e  
Rakikat'ül- irtika denir. Bazan tarikat 
ve tasavvuf ilimlerine ve kulun içinin , 
kendisiyle incelip, nefsin kesafetlerinin 
yok olduğu her şeye Rakaik denir. 

jl5") (RİKAZ): Gerek (madenler gibi) ya
ratılmış olsun ve gerekse {defineler gibi) 
kcinulmuş olsun, yerde gömülü olan 
m.atdır. 

�;:.)ı (RÜŞVET) : Hakkı iptal etmek veya · ;_,0• '• 1 1 � (RÜKN'ÜŞ- ŞEY'.) : L ü g a t  
batılı geçerli kılmak için verilen şeydir. 

; G.)l (RlZA): (Tasavvufta) Kaza acısıyla kal
bin sevinmesidir. 

t_G.)l (RADA): Süt çocuğunun, süt emme 

bakımandan; bir şeyin güçlü tarafıdır ki, 
onun aynısıdır. lstılahta ise; kendisiyle 
bu şeyin kaim olduğu tekavvümdür .  
Çünkü bir  şeyin k ı vii. m ı ,  onun 
rüknüyledir, yoksa kıyamdan değildir. 
Aksi halde, failin, fiil için rükn olması, cis-
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min araz ıçın rükn olması ve mevsufun 
da sıfat için rükn olması gerekir. 
Denildi ki: Bir şeyin rüknü, o şeyin, ken
disiyle tamam olduğu şeydir ve onda 
dahildir. O şeyin şartı ise böyle olmayıp 
onun dışındadır. 

�)1 (REMEL): Erkeklerin, tavafın (ilk üç 
şavtında, kısa adımlarla) hızlıca yürüyüp, 
. iki saf arasındaki yiğit savaşçı gibi, iki arn
uzunu silkerek çalımlı yürümesidir. 
(Kendisinden sonra s a ' y  edilecek 
tavaflarda Remel sünnettir. Sonunda 
sa'y edilmeyecek tavaflarda Remel yap
mak gerekmez.) (AE.) 

��)1 (REVM): Sağır kimsenin hissetmiyeceği 
biçimde hafif hareke ile okumaktır. 
(Diğer bir ta'rife göre, Revm : Tecvid il
minde ; gizl i b ir sesle harekenin 
gösterilmesidir.) (A.E.) 

�W�i (;)1 (RUH-i İNSANİ) : İ n s a n  
r6hu, 'latif, alim, insan tarafından idrak 
edilen, hayvani ruhdan üstün, künhünü 
(aslını ve özünü) idrakten akıllar aciz kal
ınakla emir aleminden inen ruhtur. Bu 
ruh, kimi kez soyut (=mücerred) olur. 
Kimi kez de bedene intibak etmiş olur. 

._.;i;,;JI (_,)ı (RUH-İ HAYVANİ): Latif bir ci
, simdir ki, kaynağı, cismani kalbin içindeki 

o yuktur (karıncıktır). Atar damarlar 
vasıtası ile bedenin diğer cüzlerine dağılır. 

� .. LVI (;�1 (RUH -i A'ZAM): Bu, insani 
ruhtur, ilahi zatın mazharıdır. Hiç kimse 
onun çevresinde dolaşamaz, ona ulaşmak 
isteyen ulaşamaz. Onun aslını ve özünü 
Allah'tan başkası bilmez. O'ndan başkası 
bu emele nail olamaz. O ,  Akl-ı Ev
vel'dir Hakikat-ı Muhammediyyedir, 
Nefs-'i Vahid 'dir. H a k i k a t - i  
Esmaiyye 'dir. O ,  Allah'ın kendi sureti 
üzere yarattığı ilk varlıktır. O, en büyük 
halifedir, nurani cevherdir. Onun cevhe
riyyyet i ,  Zat ' ın mazharı ve onun 
nuraniyyeti de onun ilminin mazhandır. 
O, cevheriyyet itibariyle Nefs-i Vahide 
ve nuraniyyet itibarıyle Akl-ı Evvel diye 
adlandırılır. Nitekim onun için, büyük 
alemde, Akl-ı Evvel, Kalem-i A'la, 

Nur, Nefs-i Külliyye, Levh-i Mahfilz 
ve daha başkaları gibi mazharlar ve isim
ler vardır ki, insani olan küçük alemde de 
onun, ehl '  u I lah ' ın ve başkalarının 
ıstılahındaki mertebelerine ve zuhuratına 
göre mazharlan ve isimleri vardır. Bunlar 
sırdır, gizlidir, ruh, kalb, kelime, gönül, 
yürek, göğüs, akıl ve nefstir. 

�_,)1 (REVİYY) Şiirde kofiyenin son harfi: Ken
, disine kasidenin bina ve nisbet edildiği 

harftir. Mesela, Kaside-i Daliyye veya 
Taiyye, denir. 

�)1 (REHN) Rehin: Lügatta; genel olarak 
habs etmek, anlamındadır. Şeriatta ise; 
bir hak sebebiyle bir şeyi halısetrnek 
(alıkoymak)tır ki, borç gibi bir hakkın bu 
şeyden alınması mümkün olur. Mef'ulü, 
masdarın ismiyle adlandırarak, rehin 
alınan şeye (=merhiin'a), rehin denir. 

L01 (RiYAZET): Nefsani ahlakı düzeltip 
iyileştirmekten ibarettir. Onu düzeltip iy
ileştirmek, tabiatma karışan kötülüklerden 
ve bozuk şeylerden onu arındırıp temiz
lemektir. 

: 01 (RİYA) İki yüzlü/ük, gösteriş: Arnelde Al
lah 'tan başkasını gözetmekle ıhlası terk 
etmektir. 

�(,ı1 ( RAB ITA ) :  Lügatta ,  b ağ l a nt ı ,  
'bağlantı vasıtası, anlamına gelir. Ta
savvuf ıstılahında; dervişin, zikrederk
en, ibadet ederken, gönlünden dünyayı, 
dünyaya ait her şeyi çıkarıp kalbini 
antmak için, gözleri kapalı olarak şeyhini, 
gönül gözüne getirmesi, ona kalbini 
bağlaması, demektir. Derviş , rabıtayla 
gönlünü mürşidine, onun vasıtasıyla Hz. 
Peygamber'e ve ci vesile ile de Allah 'a 
bağlamış, Hak 'tan başka her şeyden 
arınmış olur. 
Rabıta nedeniyle Arabistan'da, bilhassa 
Mağrib illerinde dervişe; "Murabıt= 
bağlantı kuran, bağlanmış olan" , tekkeye 
de; "Ribat=bağlanılacak yer" denir. 
MeUimet erbabı; "Rabıta" 'ya, "Gönül 
beklemek" derler ve zamanın kutbuna 
gönüllerini vermek, bu suretle dünyevi 
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şeylerden arınmak yolunu tutarlar 
"Rabıta " 'ya en çok önem verenler 
Nakş-bendi'lerdir. (T. Dey.) 

�1)1 (RAFIZJ): Rafıza fırkasından olan 
- kimsedir. Rafi za :  Hak mezhebten 

ayrılmış, namaz kılmayan kimsedir. 
Hz. Ebu Bekir, Hz. Öm e r  ve Hz. 
Osman'ın hallfelikleriiJ.i kabOI etmeyen, 
onlara karşı çıkan, Hz. Aişe'ye ta'nda bu
lunan; Hz. Ali'ye ve eviadına aşırı sevgi 
besleyen kimseler gurOhudur. 
Siyasi ve ilikadi bir fırka olan bu taife 
Şülerin bir koludur. Resfilullah (s.a.v.)'i� 
ölümünden sonra, imamlık (=halifelik) 
hakkının Hz. Ali'ye aid olduğunu iddia 
eder. 
Bunların bir kısmı Hz. Ali 'nin Tanrı 
olduğuna, ölmediğine ,  tekrar dünyaya 
gelerek insanları kurtaracağına ve 
yeryüzüne adalet dağıtaeağına inanırlar. 
Ratı�i'lik ; yedinci asıl ortasında, yahudi 
asıllı lbn-i Sebe' tarafından kurulmuştur. 
Ve Ehl-i Sünnet'in bütün görüşlerine 
karşı olan sapık bir fırkadır. (A.E.) 

..S.Jı)1 (RA VI): Bir hadis-i şerifi, bir sözü veya 
- olayı, senedierini zikrederek nakleden 

kişidir. 
Rivayet ediler hadis veya habere de, 
Mervi denir. (A.E.) 

J.;._..Jı ı:,_u (RİBE'L-FADL) Va'desiz Fil iz: 

karşılı�ında hiç bir şey bulunmayan faz
lalıktır. Bunda müddet filan yoktur. Bir 
ölçek buğday vererek bir buçuk ölçek 
buğday almak ve teslim- tesellüm işlemini 
yaparak işi kesinleşiirmek gibi. On iki 
gram ağırlığında işlenınemiş altını vere
rek, on gram ağırlığında işlenmiş bir altın 
almak da böyledir. (S. Yolları) (A.E.) 

,:_ :11 ı:,....ı (RİBE'N- NESİE) Erteleme Filizi: 
- Fazlalığı ,  geç ödemeden , yani bir 

müddetten ibaret olan riba'dır. Kışın bir 
ölçek buğday vererek, güzün onun 
karşılığında bir buçuk ölçek buğday almak 
gibi. Bundaki yarım ölçeğin karşılığında 
satılık bir mal yoktur. O yalnız beklediği 
müddetin karşılığıdır. Bundan dolayıdır ki 
bu ribaya; "Erteleme Faizi" anlamına 
"Ribe'n- Nesie" denilmiştir. (S.Yolları) 

(A.E.) 

.ı.:;JI IY.J (RİBE'L- YED): bir cinsden iki şeyi 
teslım ve tesellümsüz satmaktır. Buğday 
ile buğdayı satmak gibi . Bunu, Şafiiler 
riba (faiz) saymışlardır. (S. Yolları) (A .E.) 

; �)1 (RECA): Lügatta; ummak, temenni et
mek, dilemek, gibi anlamlara gelir 
Havf, yani korkmak anlamına da gelir. 
Istılahda ise; reca; Allah'ın ihsanını, afv 
ve bağışlamasını ummak, ümid etmek, 
demektir. 
Sôfilere göre reca, hüsn-ü va'd ile kal
bin iskanından ibarettir. 
Kuşeyri demiş ki: Reca, gelecekte hasıl 
olacak sevilen bir şeye kalbin ilgisidir. 
Nitekim havf (=korku) da gelecekle ilgili
dir. Aynı şekilde redi , gelecek zamanda 
ümit edilen bir şey için hasıl olur. Kalbie
rin dirliği ve daralması da reca iledir. 
Redi ile temenni -(temenni, imkansız 
olan şeyleri ummaktır.)- arasında ki fark, 
temenni'nin, kendi sahibine tembellik 
vermesi, sahibini cehit ve gayret yoluna 
sevk etmemesidir. Halbuki reca sahibi 
temenni sahibinin aksinedir. Buna gör� 
reca beğenilir, övülür. Temenni i se ,  
hastalıklıdır beğenilmez. (K. Risale) (A.E.) 

��1 (RECM): Lügatta; kovmak, terk etmek, 
la'net etmek, öldürmek, demektir. Atılan 
taşa da, recm denilir. 
Fıkıh ıstılahında; muhsan (evlenmiş) 
olup, zina eden erkek ile muhsane olup, 
zina eden kadını, kendine ait bir tarzda 
taşlayarak öldürmektir. (A.E.) 

�)1 (RİC'AT): Lügatta; geri dönmek, 
gerilemek, anlamındadır. Şeriatta ise; 
nikah mülkünü devam etiirmek istemek
tir. Yani, kocanın boşadığı karısına tekrar 
dönerek aralarındaki eski nikahı devam 
etiirmek istemektir. Burada n ikah 
lazelerneğe lüzOm yoktur. 
Ric'atın şartları: 
a) Talakı, sarih yahud kinaye lafızlarının 
bazıları ile yapmak, 
b) Mal karşılığında boşamamak, 
c) Üç talakı tamamlamamış olmak, 
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d) Kadının cima' edilmiş olması, ric'atın 
iddet içinde yapılmasıdır. 
Ric'at; kavli ve fiili olmak üzere iki 
kısımdır: 
Kavli ric'at; "Sana ric'at ettim" gibi 
sözlerle yapılandır. 
Fiili ric'at; cima' gibi bir fiille olur. (S. 
Yolları) (A.E.) 

i:,;..)1 (RIHVET): Lügatta; yumuşak olma an
lamına gelir. Tecvid ıstılahında ise; 
kendilerinde rıhvet sıfatı bulunan harfle
rin sükGn ile telaffuzu sırasında, mahrece 
itimadın zayıf olması bakımandan, ses ve 
nefesin beraberce akmasına denir. 
Rıhvet harfleri, şiddet harflerinden daha 
zayıftırlar Harfleri 16 tane dir. (O .K . )  
(A.E.) 

; ı-�)ı (RiDA) : Belden yukarı örtülen havlu 
ve benzeri örtüye denir. (A.E.) 

�'�)1 (RİDDET) : İslam dininden dönmek, 
küfre düşmektir. İrtidild da aynı anlama 
gelir. Böyle kimseye Mürted denir. Yani 
müslüman iken , islam dininden çıkıp 
başka bir d!ne giren veya hiç bir dine 
girmeyen, inanmayan kimse demektir. 
(I .F.K.) (A.E. )  

i:,=;.)ı (RÜŞVET) : Bir kimsenin, diğer bir 
kimseye ,  kendisine yardım etmesi, 
ayrıcalık ve kayırma yapması şartıyla ver
diği maldır. Şartsız verilen ise hediye'dir. 
Diğer bir ta'rife göre, rüşvet: Bir 
adamın, hakim veya bir başkasına , le
hinde hüküm vermesi yahud ondan iste
miş olduğu işi yapması için verdiği bir 
şeydir. 
Rüşvet verene "Raşi" rüşvet alana da 
"Mürteşi" denir. 
Resül-i Ekrem (s . a .  v . )  Efendimiz :  
"Rüşvet veren de, rüşvet alan da 
Cehennemdedir . "  buyurmuştur. "Ebu 
DavGd" 
Şu kadar var ki İslam alimleri; rüşveti bazı 
kısırnlara ayırınışiardır Haniye adlı 
kitabda, rüşvetin dört çeşidi vardır, 
denilmiştir: 
1- Her iki taraftan haram olan rüşvet. Bu 

da, iki yerde olur. 
Birinc i s i :  Şayed bir adam, kadılık 
görevini rüşvetle alırsa ,  o adam kadı 
sayılmaz. Bu rüşvet, kadılığı rüşvetle alan 
adama da, ona kadılığı rüşvet ile verene 
de haramdır. 
İkincisi: Şayed bir adam, lehinde hüküm 
vermesi için kadıya rüşvet verse, gerek 
hakettiği hükmü versin, gerekse haket
mediği hükmü versin, rüşvet alana da, 
verene de haramdır. 
2- Bir adam canını veya malını kurtarmak 
için rüşvet verse , bu rüşvet ; alana 
haramdır, verene haram değildir. Keza 
bir zalim onun malına tamah etse, o 
adam da malından bir kısmını rüşvet ver
ip geri kalanını kurtarsa, alana haram dır, 
verene haram değildir. 
3- bir adam sultanın nezdinde "meşru' 
ve hakettiği" işini yaptırmak için bir ad
ama rüşvet verse, verene helal, alana ise 
haram olur. sultanın nezdinde işini 
yaptırmak şartıyle rüşvet verirse, hüküm 
budur. Eğer adamdan işini yaptırmasını 
ister de, ona rüşvetten söz etmez ve asla 
bir şart da  koşmaz, bilahare işini 
yaptırdıktan sonra o adama bir şey ve
rirse, alimler bunda ihtilaf etmişlerdir. 
Bazısı: "Bu, o adama helal olmaz" , 
bazısı da : "Helal olur" demişlerdir .  
Sahih olan, helal sayılmasıdır. Çünkü, "ei
İhsanu bil-ihsan= iyiliğe karşılık iyilik et. "  
sözü mecazattan olup meşhCirdur. 
4- Şayed bir kadının velisi, kendisine bir 
şey verilmedikçe onu evlendirmese, bu 
adam da veliye bir şey verip, o veli de 
kadını o adama tezvic etse, kocanın o 
verdiği şeyi -gerek mevcüd olsun, ge
rekse tüketilmiş olsun- veliden geri alma 
hakkı vardır. Çünkü bu, r üşvet t i r .  
Kıyasa göre; eğer velinin halinden, he
diye almadan kadını o adama tezvlc et
meyeceği bil inirse , yukarıda geçen 
mes'elede olduğu gibi, bu da hediye 
sayılır. (Keşşaf) (A.E.) 

�)1 (REŞID) Rüşd: Rüşd, din ve dünya 
salahıdır; dine ve dünyaya zarar verib 
vermeyecek şeyleri bilmektir. Hakk' a ,  
Kur 'an 'a da  "Rüşd"  denir. "Reşed" 
hayır ,  rahmet , h idayet demektir 
"Reşad" kuvvetli akıl sahibi olmaktır. 
Malını muhafaza etmek için çalışarak 
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sefahattan, savurganlıktan kaçınan kim
seye "Re şi d "  denir. İşierini güzelce 
idareye muktedir surette baliğ olan kim
seye de "Reşid" adı verilir. (A.E.) 

� Li.)1 (RlZA): Lügatta; beğenmek, kabul et
mek, razı ve hoşnud olmak anlamlarına 
gelir. Eş'arilere göre ; rıza, kullardan 
olursa, itirazı terk anlamına gelir. Rıza, 
Allah'dan olursa , sevab dilemek, de
mektir. 
Esrar-ı Fatiha 'da deniliyer ki: Rıza, nef
sin rızasından çıkmak ve Hakk'ın rızasına 
girmektir. 
Ehl-i sülfik 'a, yani sôfilere göre rıza, 
belva ile telezzüzdür. Yani musibet ve 
çileden ve sıkıntı veren şeylerden zevk 
ve tat almaktır. (Keşşaf) (A.E.) 

t_Li.)ı (RADA' ) :  Lügatta ; mutlak surette 
memeyi emmektir. Şeriatta ;  süt emen 
çocuğun, bir kadının memesinden, vakt-i 
mahsusta emmesidir. Kadın kaydı, koyun 
ve benzeri hayvanın memesinden ih
tirazdır. Çünkü süt emen iki çocuk, şayet 
bir koyunun ve benzeri hayvanın meme
sinden emseler, bunlar süt kardeşi olmaz
lar. 

Vakt-i mahsus, imam-ı A'zam'a göre, 
iki buçuk yıldır. İmameyn'e göre, ancak 
iki yıldır. (Dürer) (A.E.) 

�-�G)1 (RIFADE) :  Cahiliyet devrinde ara
bların, hacıların fakirlerine dağıtmak için 
aralannda topladıkları yiyecek, mal ve 
paradır. 

J) (RIKK): Şeriatta, bir şahıs için sürekli 
olan hükmi acz, demektir. Başlangıçta 
aslı kafir olan köle, ceza olarak "rı kk" 
olur ve mülk sayılır. Böyle köleye 
" rakik" denir. Rıkk ,  köleliğin en ağır 
şeklidir. Çünkü "abd " denen Müslüman 
köle, bazan hür insandan daha güçlü 
olur. 
Sözün kısası; rıkk , hükmi bir aczdir. şu 
ma'nada ki; Şari' (Allah c.c.) rakik denen 
köleyi şehadet, kaza ve velayet (yani 
nefs, mal, evlad, evlenme ve evlendirme 
üzere velayet) gibi, hür insanın malik 
olduğu . şeylerden bir çoğu için ehil 
kılmamıştır. 

Rıkk , yani kafir olan bir insanın köle 
yapılması, ilkin Allah Teala 'nın hakkıdır. 
Çünkü rıkk, küfrün cezası olarak vaki' 
olmuştur. Zira kafirler, Allah'a kulluk et
mekten ar duyup kaçındılar. Allah'ın bir
liğini kabul etmediler. Allah da onları kul
larının kullan yapmalda cezalandırdı. buna 
binaen rıkk, müslüman için ibtidaen sabit 
olmaz. Rıkk, kafir olan köle için sürekli ' 
olarak kalır. Hatta sonradan müslüman 
olsa da, yine rakik olarak kalır. (Keşşaf) 
(A.E.) 

i;j)ı (RAKABE) :  Arabça 'da, boyun an
lamına gelir. Sonra insanın baş, yüz, boy
un ve benzerleri gibi en şerefli 
cüzlerinden birinin adı ile insanın tamamı 
adlandınldı. Bunda asi olan; o cüz olma
dan insanın yaşaması mümkün olmayan 
bir cüz'ü ile insanın tamamını ad
landırmaktır. Bu asla binaen; el, ayak ve 
benzerleri gibi cüzler, insanın tamamına 
ıtlak olunmaz ve bunlar ile insan murad 
edilmez. 
Yani, boyun anlamına gelen rakabe ile 
kölenin tamamı adlandırılmıştır. Nitekim 
Allah Teala'nın: "Bir rakabe (=köle) 
aza d etmektir . . . " ayetinde olduğu gibi. 
(Nisa: 92) ı 
Rakabe ;  mü'min olsun, kafir olsun, er
kek olsun, dişi olsun veya büyük olsun, 
küçük olsun merkfik'un yani kölenin ken
disidir. (Keşşaf) (A.E.) 

i;j)ı (RAKABE): Rakabe etmek, bir vakfın 
gelirini {=gallesini) aslına ilhak etmek, de
mektir. Şöyleki; vakf edilmiş paraların bir 
mikdan teacidisiz zayi' olsa, bu noksan, 
gallesinden, hakimin re'yi ile ikmal edil
medikçe, vakıftan para alanlara bir şey 
verilmeyebilir. Bu hale, fetva diliyle; 
"Mürtezikanın vazifelerini ·rakabe et
mek" denir. (LF.K.) (A.E.) 

i;ı)1 (RUKYE): Okuyup üflemek, büyü yap
mak ·veya muska v.s.yi üzerinde taşımak, 
demektir. Ayet·i kerime ve Resuluilah 
(s.a.v.)'den gelen dualar ile Rukye yap
maya Ta'viz denir. Ta'viz caizdir ve ina
nan , güvenen kimseye fayda verir. 
Ta'viz yazılı muskayı, muşamba, naylon 
gibi su geçirmez şeylere sarılı olarak 
cünubun taşıması ve halaya girmesi 
caizdir. 
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Ma'nası bilinmeyen veya küfre sebeb 
olan rukyeyi okumaya Efsun denir. Bunu 
veya nazarlık denilen şeyleri üzerinde 
taşımaya T emlme denir. Muhabbet hasıl 
etmek için yapılan rükyelere Tivele de
nir. İkisi de şirk sayılmıştır. (M.Ulum) 
(A .E. )  

�)1 (RÜKN) Rükün: Bir şeyin mahiyetini 
oluşturan ve düzelten herhangi bir şeydir 
ki , bazan basit, bazan da bileşik olur. 
Mesela; satış akdinin rüknü, icab ve 
kabuldür. Bunlar bulunmayınca satış da 
bulunmaz. 
Rükünler; "Rükn-ü asli" , "Rükn-ü 
zaid" kısımlarına ayrılır. 
Rükn-ü asli; bir rükündür ki, kendisi bu
Iunmayınca diğer bir şey veya hüküm, 
mu'teber olmaz. Mesela; imana nazaran; 
kalbi tasdik, asli bir rükündür. Bu tasdik 
bulunmayınca, mu'teber bir \'man da bu
lunmaz, 
Rükn-ü zaid; bir rükündür ki, kendisinin 
bulunmamasından bir şeyin veya bir 
hükmün gayr-ı mu'teber olması gerek
mez. Nitekim Imana nazaran ikrar, bir 
rükündür ki, bunun bulunmamasından, 
imanın her halde bulunmaması gerek
mez. (A.E.) 

;�1 :.;.� (REMY-İ CİMAR) Cemre/ere taş at· 
- '

mak, şeytan taşlamak: Mina'da, "Cemre" 
adı verilen taş kümelerine ufacık taşlar at
mak, demektir . Hac 'da ,  bayram 
günlerinde, Mina 'da "Akabe, orta ve 
küçük cemre" adı veriler, üç Cemre'ye 
usulüne göre ufacak, yedişer taş atmak 
vacibdir. (A.E.) 

i�l L�)1 (HAVZA-İ MUTAHHARA) : 
Mescid-i Nebevi'de , Resullullah 
(s .a.v.) ' in kabri ile minberi arasında kalan 
kısımdır. 10  metre genişliğinde ve 20 
metre uzunluğunda 200 metrekarelik 
pek mubarek bir yerdir. 
Halk arasında, Resuluilah (s .a .v. ) ' in ka
brine de Ravza-ı Mutahhara, denilmek
tedir. (A.E.) 

(_,)1 (RÜH): İslam alimleri arasında ruh'un 
varlığında ihtilaf yoktur. Fakat ruhun 
mahiyetini araştıran bazı islam alimleri 
arasında değişik görüşler vardır. İslam 

alimlerinin ruh hakkındaki görüşleri şöyle 
özetlenebilir: 
ı- İnsan ruhu soyuttur. cisim değildir, 
cismanl değildir, cisimde yer tutmaz. Be
dene bitişik değildir, bedenden ayrı da 
değildir. 
2- insan ruhu, gül suyunun güle sirayeti 
gibi bedene sirayet eden !atıf cisimlerdir. 
Karışmaz ve değişmez. 
3- Kalbde ,  beyinde ve ciğerde olmak 
üzere üç kuwettir. Kalbdeki hayvani 
kuvvet, beyindeki nefsani kuvvet ,  
ciğerdeki nebat! kuvvettir. şu halde ruh, 
nefisten başkadır. Hayat denilen bir 
arazdır. 4- Ruh, mu'tedil kandır. 5- Bey
indir. 6- Beyinde bir atomdur. 7- Kalbde 
bir atomdur, cüz-i la yetecezza'dır. 
Yani bölünmeyen en küçük parçadır. (Y. 
ilm-i Kelam) 
Gazali'ye göre üç türlü ruh vardır: 
1- Hayvani ruh; hissi ve şehevi zevkleri 
ister. Matasavvıflar, hayvani ruha "nefs" 
adını verirler. 
2- tabii ruh, yeme- içme gibi zevkleri is
ter. Karaciğerde bulunan bir kuwettir. 
3- Nefs-i mutmainne, yani kalb, ancak 
ilim ister ve onunla hoşnud olur. 
Gazali sözüne şöyle devam ediyor: 
Bize göre; kalb, ruh, nefs-i mut
mainne, bunların hepsi insan ruhunun 
isimleridir. Nefs-i mutmainne, cisim ve 
araz değildir. Bu ruh ,  beden ölünce 
ölmez. Allah onu kendi kapısına çağırır 
ve ona, "Rabbine dön . . .  " buyurur. (er
Risalet'ul-leduniyye) (A.E.) 

4;�)1 (REHBANİYYET) Ruhban iyyet: Ev
lenmeyi, kadınları, aile hayatını ,  meşru ve 
helal olan dünya ni'metlerini ve zevklerini 
terketmek, cemiyetten uzaklaşarak ibadet 
yerlerine çekilmektir. 
ResCılullah (s.a.v.): "islam'da ruhhanlık 
y o k t u r . "  ve "Bize ruhhanl ık  
y a z ı l ın a d ı "  d i ye  huyurmakla 
müslümanları bundan menetmişt ir .  
(Müsned) 

L.G)1 (RİYAZET) : Az yemek, az uyumak, 
daima ibadete koyulmak suretiyle nefsi 
terbiye etmek anlamına gelen arabça bir 
sözdür . Riyazeti adet edineniere 
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"Riyazet ehli" denir. (T Dey.) (A.E.) 

�)1 (RESM) RüsOm: Lügatta; iz, eser, adet, 
kaide, verği gibi anlamlara gelir. Çoğulu; 
rusı1m'dur. 
Mantıkçtiara göre, resm, muarreften 
bir kısım olup hadd'in mukabilidir. Tam 
ve nakıs olanı vardır. 
Usı1liyyı1n'a göre, resm; hadd'den 
daha özeldir. Çünkü bu, haqden bir 
kısımdır. 
Sôfiyye Jstıliihında resm (rüsCım); ya
ratıklar ve sıfatlarıdır. Çünkü rüsum, 
eserlerdir. Allah'tan başka her şey O'nun 
fiilerinden neş'et eden eserlerdir. 
Yine Sofiyye'ye göre resm; adet ve 
dini kaidelerdir. Maliye terimi olarak, 
vergi anlamına da gelir. Resm; yazı ve 
imla anlamında da kullanılmıştır. Mesela 
Resm-i Osm2ıni, Hz. Osman'ın ilk Kur'an 
nüshalarını yazdırdığı yazı ve imla, de
mektir. (Keşşaf) (A.E.) 

* * * 

1 17 
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?.IJl (ZACiR): Allah'ın, mü'minin kalbindeki 
' vaizidir. O, mü'minin kalbine atılmış, onu 

hakka çağıran nurdur. 

J�)1 (ZiHAF): Şiirde, beytin sekiz cüz'ünde 
değiştirme (=tagylr) yapmaktır. Bu, 
sadr 'da veya ibtida 'da veya haşv 'de 
olur. 

�..JG)1 (ZÜRARiYYE): Zürare İbn A'yün ' e 
' nisbet edilen fırkadır. Bunlar; Allah'ın 
sıfatlarının hadis olduğunu söylediler. 

�CJcjJ1 (ZA'FERANİYYE): Bunlar dediler 
' ki: Allah'ın kelamı Allah'tan başkadır. 
O'dan başka olan her şey ise mahluktur. 
Kim, Allah'ın ketarnı mahluk değildir, 
derse, o kafirdir. 

�)1 (ZU'M): Delilsiz sözdür. 

i./)1 (ZEKAT): Lügatta ; ziyade (=artma, 
çoğalma) anlamındadır. şeriatta ise; özel 
bir mülkteki maldan bir kısmını, özel bir 
malik için vacib kılmaktan ibarettir. 
(Zekat, şö�•le de ta'rif edilebilir: 
Şari'in tayin etmiş olduğu mikdarda malı, 
dinen zengin sayılan kimselerin, Haşimi 
olmayan müslüman fakire veya fakir 
hükmünde olan kimselere, zekat niye
tiyle, kesinlikle mülk olarak vermesidir.) 
(A.E.) 

�L.j1 (ZAMAN): Hakimiere (=Filozoflara) 
göre, Felek-i Atlas'ın (yani Batlamyas 
sistemine göre, bütün felekleri kaplayan 
ve içinde hiçbir yıldız bulunmayan doku
zuncu gök tabakasının) hareket 
mikdarıdır. 
Kelamcılara göre; mevhum olan diğer 
bir müteceddidin, kendisiyle takdir edil
diği ma'lum bir müteceddidden ibarettir. 
Netikim; "Güneş doğarken sana ge-

lece ğ im .  denir. Çünkü Güneş ' in 
doğması ma'liimdur. O kişinin gelmesi 
ise m ev h ii m dur. Bu m e  vb ii m ,  şu 
ma'lum ile buluşunca, belirsizlik yok olur. 

·��)1 (ZÜMÜRÜD): Küllf nefistirki; varlığının 
sebebi olan akıl yönünden ve bir de nefsi 
yönünden onda imkaniyyet katlanınca , 
yeşil ve siyah arasında karışık bir renk ile 
vasıflanmış olan cevherin adıyla ad
landırılmıştır. 

[j'_)1 (ZiNA): Malikiyet ve şüphe (Yani ni
kah , malikiyet veya yanlışlık) bulun
maksızın, ön tarafa cinsi ilişkide bulun
maktır. 

, d ,  00 ,... • ).i) l (ZUNNAR): lbrişimden yapılmış, par-
mak kadar kalınlıkta bir iptir ki bele 
bağlanır. Bu , hıristiyanlara mahsus kuşak 
olup, meclisi kuşağı olan "Kustic" den 
başkadır. 

:Ü.)1 (ZÜHD): Lügatta; bir şeye meyletmeyi 
terk etmektir. Ebi-i Hakikat ıstılahında; 
dünyayı sevmemek ve ondan yüz 
çevirmektir. Denildi ki; zühd, ahiret 
rahatını isteyerek dünya rahatını terk et
mektir. 
Kimisi de dediki : Eiinin half kaldığı 
şeyden kalbinin de half kalmasıdır. 
(Şeyh Tehanevi demişki: Birinin, haz 
ve lezzet verici şeyleri terketmesi zühd 
değildir. Z ü h d ,  hazz ve lezzet verici 
şeyleri azaltmak, onların içine boyunca 
dalmamaktır. 
Tehanevi 'nin bu sözü, gerçek İslami 
zühd anlayışına uygundur. (Tasavvuf ve 
Hayat) (A.E.) 
Prof. Ferit Kam diyor ki: "Dinin bize 
dünyayı fena göstermesi, ondan ılımlı ol
arak yararlanmamızı sağlamak gibi açık 
bir hikmete dayanır ." (D.!F. Soh.) (A.E.) 
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[�)1 (ZEVC) Çift: Kendisiyle sayının iki eşit 
kısma ayrıldığı şeydir. 

�.,Z)ı (ZEYTÜN): (Tasavvufta) Fikrin kuvve
tinden dolayı, Kuds nOru ile meşgul olmaya 

yetenekli nefistir. 

�)1 (ZEYT ) :  Nefs in asli yeteneğinin 
nürudur. 

��:ll (ZEYF): Beyt'ul- Mal 'in reddettiği di
rhemlerdir. (Yani sahte veya geçersiz 
paralardır.) Çoğulu: Züyiif ve ezyaf ge
lir. 

i:_,(;ıl (ZAVİYE): Lügatta; köşe, bucak de
mektir. Tasavvuf ıstılahında, Zaviye; 
dergahtan daha küçük olan ve gelip 
geçen dervişlerin konaklaması ıçın 
�apılmış bulunan tekkelere verilen addır. 
AsHine, dergah ve tekke de, tarikat eh
linin toplandığı, dervişlerin oturdukları, 
hizmet ettikleri yerdir. Dergah ile t'ekke 
sözü geneldir, astane ve zaviyeye de 
denir. (T. Dey.) (A.E.) 

: 8) (ZiNA): Erkeğin sünnet yerinin tamamı 
veya çoğunun, nikah ve yemin mülkü 
veya onun şüphesi bulunmaksız ın ,  
kadının fercine girmesidir. Şüpheden 
maksad; nikah mülkü şüphesi ve köleye 
malik olma şüphesidir. Mesela bain 
talaktan iddet bekleyen boşadığı kadın ve 
fasid nikahla evlendiği kadın ile , helal 
sanarak, erkeğin cinsi ilişkide bulunması 
gibi. Fasid nikah ise; mesela, şahidsiz 
evlenmek veya neseb, süt emme ya da 
sıhriyyet bakımından mahrem olanlarla 
evlenmektir. Bu çeşit hatalı evlenmeler 
zina değildir. Çünkü bir akde dayanan 
cinsi ilişki, şeriat ve lügat bakımından zina 
sayılmaz. Cami'ur- Rumfiz 'da böyle zik
redilmiştir. (Keşşaf) (A.E.) 

;s�LDı iJj (ZELLET'ÜL- KARl) : Kur ' an - ı  
Kerimi okumada bir hataya, okuyanın 
sürçmesine ve yanılmasına Zellet 'üi 
Kari denir. 
Kur'an'ın bir kelimesi kasten değiştirilir, 
ma'na da değişirse namaz, ittifakla bozu-

lur. Eğer senaya ait olan bir lafzın yerine, 
yine senaya ait diğer bir lafız okunursa 
bozulmaz. Fakat böyle bir cür'et caiz 
görülmez. 
Amma yanılarak değiştirilmiş olunca 
bakılır: Eğer okunan lafzın misli Kur'an'da 
bulunmaz, ma'nası da Kur'andaki kelime
nin ma'nasından uzak olursa namaz bozu
lur. Eğer Kur'an'da benzeri bulunur ve 
bu kelime ile Kur'an'daki kelimenin 
manası farklı olmazsa, yani ma 'na 
değişmezse namaz bozulmaz. (B. İ . İim.) 
(A.E. )  

* * * 
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�Wl (SALİM): sarfçılara göre; JJ nin har-
, flerine tekabül eden (baş, orta ve sonda

kil asli harfleri, illet, hemze ve tad'if'ten 
salim olan fiildir. Nahivcilere göre; so
nunda illet harfi olmayan fiildir. Başka 
yerinde ister olsun , ister olmasın ve bu, 
gerek asli olsun ve gerekse zaid olsun 
fark etmez. Buna göre; _rd, , her iki gru-

ba göre salimdir. ;..� her ikisine göre, 

salim değildir. t_ı.:; sarfçılara göre, salim 
değildir, nahivcilere göre ise, salimdir. 
�ı sadçılara göre, salimdir, nahivci
lere göre, salim değildir. 

dlWl (SALİK) : (Tasavvufta) , makamlar 
üzerinde, ilmi ve tasavvuru ile değil de, 
hali ile yürüyen kimsedir. Onun için ay
nen hasıl olan ilim, onu saptıran şüphe 
gelmesine engel olur. 

�Wl (SAKİN) : Harekelerin üçteb ir i ,  

suretinden başkasını taşıyan şeydir. �� 
=Amr'ın mim'i gibi. 
(Arapça gramerde, sakin: Hareke ile 
okunmayan harftir.) 

i'�Wl{SADE) :  Seyyid ' in çoğuludur. En 
büyük serveti (veya cemaati) tedbire 
malik olan (reis, efendi, mülk sahibi)dir. 
(Seyyid kelimesinin diğer bir anlamı da: 
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in amcasının oğlu 
Hz. Ali ile evlenmiş olan kızı Fatıma'dan 
gelen torunlarına verilen isimdir. Ancak 
Hz. Ali ve Fatıma'nın büyük oğlu Ha
san 'dan gelen kola Şerif ve küçük oğlu 
Hüseyin'den gelen kola da Seyyid de
nilmek suretiyle her iki kol birbirinden 
ayırd edilmiştir. Bazan her iki koldan ge
lenler� de Seyyid dendiği olmuştur.)(Os. 
Dev. Ilmiye Teşkilatı- T. Dey.) (A.E.) 

i;.;Wl (SAİME): Yılın çoğunda otlamakla ye
tinen hayvandır. 

;. . '/-1� :;..ıı (SEBR VE TAKSiM): Her ikisi 
' de birdir. Bu, aslın, yani üzerine kıyas 
yapılan şeyin niteliklerini lrad etmek ve 
geri kalanı, illiyet için teayyün etsin diye 
bazılarını ibtal etmektir. Nitekim denir ki: 
Beyt 'te hudus illeti, ya te' liftir, ya da 
imkandır. İkincisi, tehallüf sebebiyle 
batıldır. Çünkü vacibin sıfatları, bizzat 
mümkündür, hadis değlidir. Böylece bi
rincisi teayyün etmiş oldu. 

: •. ';:ll� :,;_..ıı (SEBR VE TAKSIM): Asıldaki 
- nitelikleri alıkoyup , geri kalan kesin bil
giden bazısını illet için bırakmaktır. Nite
kim, deni ld i  k i :  Şarabın haram 
kılınmasının sebebi (=illeti), ya sarhoş et
mektir, ya da toplanmış üzüm suyu ol
masıdır. Bu durumda sudan başkası ve 
sorhoş etmekten başkası, vasfın sebebini 
ibtale fayda veren bir yolla sebeb olmaz. 
Şu halde sarhoş etme, sebeb için kesin
leşmiş olur. 

:_ :' ıl (SEBEB): Lügatta; kendisiyle maksada 
erişilen şey için isimdir. Şeriatta ise; 
hükme etki yapmaksızın ona ulaşmak için 
yol olan şeyden ibarettir. 

�G l ;_ :' 11 (SEBEB-İ TAM) : Müsebbeb ' i n ,  
ancak varlığı ile var olduğu sebebtir. 

�GJI �1 :;_:..ıı (SEBEB-İ GAYR-I TAM): 
Müsebbeb'in varlığı kendisine dayanan 
sebebtir. Fakat müsebbeb sadece onun 
varlığı ile var olmaz. 

�1 :_ :' 11 (SEBEB-İ HAFIF): H arekel i  
�lup kendisinden sonraki sakin olan harf
tir. Ör. ;J ve :;. gibi. 

�ı:_ :' Jl (SEBEB-İ SAKIL): Harekeli olan 

iki harftir. Ör. :ıı.l ve 2 gibi. 
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;�<' n (SEBEİYYE): Abdullah İbn Sebe 'ye 
nisbet edilen fırkadır. Bu adam, Hz. 
Ali 'ye (r.a. ) : "  Sen, gerçekten ilahsın" 
dedi. Hz. Ali onu Medain 'e sürgün etti. 
Bu Abdullah İbn Se be'  dediki: Ali 
ölmedi ve öldürülmedi. İbn-i Milcem, 
Ali (r. a . )  suretinde tasavvur edilen bir 
şeytanı öldürdü. Ali ise buluttadır. Gök 
gürültüsü onun sesidir. 
Şimşek onun kamçısıdır. O, bundan sonra 
yeryüzüne iner de onu adaletle doldurur. 
Bunlar; gök gürlemesini işittiklerinde: 
Aleyke 's- Selam ya emira ' l
m ü '  m i n in = Sana selam olsun ey 
mü'minlerin emiri, derler. 

;�ı (SEBHA): Heba', demektir. Bu ise bir 
karanlıktır ki Allah, yaratıkları onda ya
ratmış, sonra onların üzerine nurundan 
serpmiştir. Kendisine bu nurdan isabet 
eden doğru yolu bulmuş, kime de isabet 
etmediyse, doğru yoldan sapmış ve 
az mıştır. 

�;.:.ıı (SETÜKA) : Karışığı fazla olan di
rhemlerdir. 
(Setuka veya Settuka: İki tarafı gümüş 
ve içi bakır olan veya başka şey 
karıştırılmış olan akçaya veya dirheme 
denir.) (Ahteri) (A.E.) 

�1 (SEC'): Nesrin iki fasılasının, sondaki 
bir harf üzerinde uyuşmasıdır. 
(Diğer bir deyimle sec i '  İ barenin, 
kafiyeli olan cümle sonlanndan her birid
ir.) (A.E.) 

: .... (,1.:JI �1 (SEC'-İ MUTARRAF): Vezinde 
değil de, seci' harfinde iki kelimenin 
uyuşmasıdır. Ör. �Vı� �)1 = er- Rime
mu ve'I- ümemu, gibi. 

�ji;..'.Jı�ı (SEC'-İ MUTEVAZi): Her iki 
' kel imede vezin ve seci '  harfinin 

gözetilmesidir. Ör. �� ..s�� �ı 
�� = el-Muhyi ve'l-mücri ve'l- ka
lemu ve'n-nesemu, gibi. 

_, ..... 11 (SIRR): Bedendeki ruh gibi, kalbe ko
nulmaş latif bir şeydir. O, müşahedenin 
mahallidir. Nitekim ruh, muhabbetin ma
halli ve kalb de ma'rifetin mahallidir. 

�1 � (SlRR-I SIRR): Kendisi ile H a k  
Te�la'nın kuldan ayrı (ve üstün) olduğu 
şeydir. Ehadiyyetin icmali, onun cem'i ve 
onun üzerinde bulunduğu şeyleri kapsa
ması.konusundaki hakikatierin tafsilini bil
mek gibi . Gaybın anahtarları Allah 
katındadır. Bunları O'ndan başkası bilmez. 

ij;...ı1 (SERİKA) Hı rsız l ı k :  L ü g a  t t a ; 
başkasından bir şeyi gizlice almaktır. El 
kesme hakkındaki şer'i hükme göre; bir 
yer veya koruyucu ile şüphesiz korun
muş, madrub olan on dirhem kadar bir 
şeyi, bir mükellefin gizlice almasıdır. Eğer 
çalınanın değeri, madrub olan on di
rhemden daha az ise, el kesmeyi gerekti
ren hırsızlık sayılmız. Ancak bu yine de 
hırsızlık sayılıp, hatta satın alınmış köle, 
bu kusur sebebiyle satıcısına geri verilir. 
Şafii'ye göre; bir dinarın dörtte birini 
çalan hırsızın sağ eli kesilir. Hatta Şair 
Muizzi, İmam Muhammed'e (Allah ona 
rahmet eylesin) sorup demiş ki: 

�_j � � � �  
' ' ' 

)_;,--� �� :- -.ı,j L45� c:, 
"Bir el için beş mücevher dizisi fidye 
takdir edilmiş de, (bu değerli uzuv), bir 
dinarın dörtte biri sebebiyle niçin kesil
miştir?" 
İmam Muhammed de cevabında 
demişki: 

"Çok değerli olan Emine, 
ihanet edince olur zelile. 

�i.�1 (SERMEDI): Başlangıcı ve sonu ol
mayandır. 

�J - ' l ı �1 ( S ATH -MÜST EVi )  
Satıh=Yatık yüzey: Bütün cüzleri eşit olup, 
bazısı daha yüksek ve bazısı daha alçak 
olma yandır. 

1 _..ı:.Lı1 (SÜDASI): Mazisi , aslında altı harfli '-' ���ı (SATH-1 HAKiKI): Boy ve - olan fiildir. 
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genişlik bakımından bölünmeyi kabul 
edip ,derinlikçe kabul etmeyen ve 
nihayeti cizgi (=hat) olan yüzeydir. 

�1 ( S A F  SAT  A )  : V e h m i y y  a t t a  n 
oluşturulmuş kıyastır. Bundan maksad, 
hasını yanıltıp susturmaktır. Mesela, bi
zim: "Cevher zihinde mevcil.ddur ve 
zihinde her mevcud olan, zihin ile 
kaim olup arazdır. " diyerek, cevherin 
araz olduğu sonucunu çıkarmamış gibi. 

):j1 (SEFER): Lügat bakımından; mesafe 
katetmektir (yol almaktır) . Şer'an; deve 
gidişi ve yaya yürüyüşü ile , geceleriyle 
beraber üç gün ve daha fazla mesafeye 
gitmek maksadıyla çıkmaktır. 
Hakikat ebiine göre, sefer; zikir ile 
Hakk'a yönelmeye başladığında kalbin 
seyrinden ibarettir. 
Seferler dörttür: Birinci sefer; vahde
t in  yüzünden kesret perdelerini 
kaldırmaktır. Bu, görünen ve Allah'tan 
başka olan şeylerden aşırı sevgiyi gider
mekle nefsin menzillerinden, kulun ufuk
ı mübln'e (apaçık ufka) ulaşıncaya kadar 
Allah'a doğru (ma 'nevi) yolculuk etmesi
dir. Bu, kalb makamının sonudur. 
İkinci sefer: Vahdet perdesini, batın 
o l an  i lmi  kesret vec ih ler inden 
kaldırmaktır. Bu da, Allah 'ın sıfatlarıyla 
vasıflanmak ve isimleriyle tahakkuk etme
kle Allah 'da yolculuk etmektir. Bu, 
Hakk'ta, Hak ile en yüksek .ufka doğru 
gitmektir. Ve bu, vahdaniyyet hazretinin 
sonudur. 
Üçüncü sefer: Ayn'ul- Cem'in birliğinde 
hasıl olmakla, iki zıd şey olan zahir ve 
batına bağlanmanın sona ermesidir. Bu, 
ayn'ul- cem' ve Hazret-i Ahadiyyete 
yükselmektir. Bu, Kabe kavseyn 
makamıdır ki artık ikilik kalmamıştır. İkilik 
ortadan kalkınca da, artık bu, Ev Edna 
makamıdır ve velayetin sonudur. 
Dördüncü sefer: Hak 'tan, h alka 
dönüşteki yolculuktur. Bu, Hakk'ın, halk 
içine girmesini ve halkın Hak'ta yok ol
masını görmekle cem' ve fark 'ın bir
liğidir. Hatta göz, vahdeti , kasret 
suretinde ve kesret suretini de vahdet 
gözünde görür. Bu, tekmil için, Allah'tan 
Allah ile yolculuk etmektir. Bu, fena'dan 
sonra beka ve cem 'den sonra fark 

makamıdır. 

�1 (SEFEH): Ferah ve gadalı'dan insana 
arız olan , ( işinde , zihninde ve dav
ranışındakil hafiflikten ibarettir ki , onu, 
aklın tavrı ve şeriatın mucibi hilafına amel 
etmeye sevk eder. 

�lf..ı ı (SEFATİC): Süftece 'nin çoğuludur. 

Bu da, muhkem anlamına gelen; � = 

süfteh kelimesinin arabçalaştırılmışıdır. 
Süftece, yol tehlikesi düşmesi için bir 
şeyi ödünç veya borç vermektir. 
(Mesela, bir kimse, bulunduğu bir bel
dede bir tacire bir mikdar para verip, on
dan aldığı ödeme mektubuyla bu parayı, 
gideceği diğer bir beldedeki bir taeirden 
veya başka birinden alacak olsa , bir 
süftece işlemi yapılmış olur.) (A.E.) 

�1 (SAKİM): Hadiste; Sahih olanın aksi 
' olup, ravinin, rivayet ettiği şeyin tersine 
amel etmesi, onun sakat olduğuna delalet 
eder. 

t,s::.l1 (SEKİNET): Gayb indiğinde, kalbin 
'bulunduğu sükunet ve güvendir. 
Seklnet, kalbde bir nurdur ki, kendisine 
şahid olana huzur ve güven verir. Bu 
nGr, ayn'el- yakin'in başlangıçlarıdır. 

):,:J1 (SEKER): Yaş hurma suyundan olan 
içkidir. Kabarıp şiddetlendiği ve köpük 
attığı zaman, bazık denen içki hükmünde 
olur. 
(Diğer bir deyimle seker: Pişirilmeyip 
kendi kendine kabaran ve şiddetlenip 
müskir bir hale gelen yaş hurma suyu
dur.) (A.E.) 

�1 (SÜKR) Sarhoşluk: Gafleti gerektiren 
bir şey yeyip içmeye girişildiği için akla 
galebe etmesiyle arız olan gaflettir. 
Ehl-i Hakk'a göre, sükr; kuvvetli bir 
varid sebebiyle olan gaybet'tir. Bu, neş'e 
ve hoşlanma verir. Bu durum, gaybetten 
daha kuvvetli ve ondan daha tamdır. 
Hamr 'dan (yani içkiden) sarhoşluk, Ebu 
Hanife'ye göre, yeri gökten ayırd ede
rneme durumudur. Ebu Yusuf, Mu
hammed ve Şafii'ye göre, sözu karışık 
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olmasıdır. Fakihlerden bazısına göre; 
yürümesinde salianma görülmesidir. 

�pl ( S Ü K O N ) : H ar e k e 1 i o lmak ,  
özelliğinden olan harfin, harekesiz ol
masıdır. Hareke, özelliğinden olmayan 
şeyde , hareke olmaması ise s ü k  u n 
değildir. Bununla vasıflandırılmış olan, ne 
müteharrik olur, ne de sakin. 

::.,p1 (SÜKÜT) : Konuşmaya kudreti ol
makla beraber, konuşmamaktır. 

;.LJ1 (SELEM): Lügatta; takdim ve teslimdir. 
Şeriatta ise, peşin para ile veresiye mal 
satınayı ifade eden bir akd'in adıdır. 
Satılan mala: Müslemun fih, paraya: 
Re'sül·mal adı verilir. Satıcı: Müslemun 
ileyh ve müşteri ise Rabb'us- selem , 
diye adlandırılır. 

�)(J1 (SELAM): Dünya ve ahirette bela ve 
musibetten nefsin soyunup kurtulmasıdır. 

t.'i.J1 (SELAMET): Aruz ilminde cüz'ün, 
asli haleti üzere kalmasıdır. 

�1 (SELH) :  Bir beyt'i alıp, her lafzın ye
rine, aynı ma'nada başka bir lafız koy
mandır. Şairin şu sözü hakkında dediğin 
gibi: 

(r.a .) var iken , Ebu Bekir ve Ömer ' e  
biat etmekle hata ettiler ise de, bu  fasıklık 
derecesine varmayan bir hatadır .  
Böylece bunlar, fadılın varlığıyla beraber 
mefd ul 'un imametini caiz gördüler. 
Osman ' ı , Talha , Zübeyr ve Aişe 'yi (r. 
anhüm) ise kafir saydılar. 

�1 (SEM') İşitme duyusu, işitme organı: Kulak 
deliği içine yayılmış sinirde bulunan bir 
kuvvettir k i ,  sesin keyfiyyeti i le 
biçimlenen (titreşen) havanın, kulak 
deliğine ulaşması yoluyla bu kuvvet sesle
ri algılar. 

:- ·: 11 (SEMT): Doğru bir hattır ki, onun 
üzEirinde iki hayyiz bulunur. 

d'W1 (SEMAi): Lügatta ; işitıneye nisbet 
' edilen şeydir. Istılahta ise ; kendisi 

hakkında, cüzlerini kapsayan külll bir 
kaide zikredilmemiş olan kelimedir. 

i;.Q] (SEMAHA T): Vacib olmayan şeyi bir 
iyilik olarak kendi isteği ile vermektir. 
(Cömert davranmak, bağışlamak, ihsan 
etmek, iyilik yapmaktır.) 

t- " ;..l l (SİMSİME): Bir bilgidir ki, ibare ve 
beyandan zor anlaşılır. 

ıe_-Y! J;.:,J 'ı r:ı.s::.l ı i� 
�1 (SENED): Menetme , kendisi üzerine 

· bina edilen şeydir. Yani menetme varid 

" İyil ikleri terk 
çalışma . 

�tSJı �Ôdl �1 ��G ��� 

� # 'ı :;wı ) .... , ,. .. 
:.,..,)U ı js":lı �1 �\:9 ��� 
et , onları yapmaya 

Otur, şüphesiz ki sen yiyicisin, giyicisin. "  

:,J.:.ıı (SELB): Nisbeti çekip almaktır. 

�c..:,L.ıı (Süleymaniyye) :  Süleyman İbn 
Cerir'e nisbet edilen fırkadır. Bunlar de
diler ki: imarnet (=halifelik), halk arasın
daki şura' dır. 
Şura, müslümanların hayırlılarından (en 
az) iki kişi ile kurulmuş olur. Ebu Bekir 
ve Ö m e r  (r. anhüma) iki imamdır 
(=halifedir). Her ne kadar ümmet, Ali 

olduğu için tashih edilmiş olan şeydir. Bu 
da ya aslında olur, ya da soranın zannında 
olur. 
Senedin üç sigası vardır: Bunlardan bi
rincisi; şöyle denilmesidir: Bunu kabul et
miyoruz, niçin böyle olması caiz değil? 
İkincisi: Bunun lüzumunu kabul etmiyo
ruz. Ancak bu şöyle olursa lazım gelir. 
Üçüncüsü: Bunu kabul etmiyoruz. Hal 
böyle -�en bu nasıl olur? 

t:..n (SÜNNET): Lügatta; gerek beğeniimiş 
ve gerekse beğenilmemiş olsun , tutulan 
yol, demektir. Şeriatta ise; farz ve 
vacib olmaksızın dinde tutulan yoldur. 
Sünnet, Hz. Peygamber (s .a .v.} ' in, ba
zan terk etmekle beraber, üzerinde 
devam ettiği amellerdir. Eğer zikredilen 
devam, ibadet yolu üzere olursa, bu, 
Sünen'ul- Hüda' dır (ibadet sauı l;ın 
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sünnetlerdir) . Eğer adet yolu üzere- olur
sa Sünen'üz- Zevaid'dir. 
Sünnet-i Hüda; yapılması, dini ta
mamlıyan Sünnet'tir. Bunun terkedilmesi 
rnekruh veya kötü sayılır. 
Sünnet-i Zevaid: yapılması iyi sayılan, 
ancak terkedilmesi rnekruh ve kötü 
sayılmayan sünnettir. Hz. Peygamber 
(s .a .v.)'in oturup kalkma, yeyip içme ve 
giyimindeki tutum ve davranışı gibi. 

it..J1 (SÜNNET) : Lügat bakımından, adet 
demektir. Şeriat bakımından, Hz. Pey
gamber (s .a .v. ) 'den sadır olan söz veya 
fiil veya takrlr ile , Hz. Peygamber'in 
(s .a.v.) , vacib olmaksızın üzerinde devam 
ettiği şeyler arasında müşterek bir kav
ramdır. 
Sünnet iki çeşittir: Sünnet-i Hüda ki, 
buna, Sünnet-i Müekkede de denir. 
Ezan, ikamet, Sünen-i Revatib , bir 
görüşe göre, Mazrrıaza ve istinşak gibi. 
Bunun hükmü; dünyada yapılması isteni
len vacib gibidir. Ancak vacibi terk eden 
cezalandırılır. Sünnet-i Müekkede'yi terk 
eden ise cezalandırılmaz. 
İkincisi; Sünen-i Zevaid'dir. Tek başına 
namaz kılanın ezan okuması, misvak kul
lanmak ve namazdaki bilinen fiiller gibi. 
Bunları yapmayan da cezalandırılmaz. 

Hak, onların kensinde, onlara uygun ola
rak zahirdir. 
Halkın da Hak içine girmesidir. Çünkü 
halkıyyet, kendisine uygun olarak, zahir 
ve meşhO.d olan Hak k 'ın vucO.dunda, 
yokluğu üzere baki olan ma'kO.ldür. 

.;_):U! ı.) �)1 '�c,_.. (SİVAD'UL- VECH Fİ'D
- oAıÜ:YN) , - Sahibi için, zahiren ve 

batınen, dünya ve ahirette asla hiç bir 
varlık kalmayacak biçimde , Allah'ta 
tamamiyle fani olmaktır. Bu , hakiki 
fakr'dır ve asli yokluğa geri dönmektir. 
Bunun içindir ki onlar: Fakr tamam 
olunca, işte o Allah'tır, demişlerdir. 

�:; .•• n (SEVM): Kendisiyle satışın kararlaştığı 
para (=semen) ile, satılan malı almak iste
mektir. 

• � ;, il! ı.) ��1 (SÜR Fİ'L- KAZIYYE): 
- Mevzu'un ferdierinin kemmiyetine delalet 

eden lafızdır. 

:c.Jı :,._,.. (SEBEB'UL- MEDD) : Med har
finden sonra gelip, asli med üzerine 
artırmayı (uzun uzatmayı) gerektiren se
beb demektir. Sebeb-i Med ikidir: 
Hemze, sükfin. (A.E. )  

;� • '.-· ı ı t:.Jj (SENE-İ ŞEMSİYYE): (Güneşin 
12 burcu ile hesaplanan yıldır.) Üçyüz J,;:.ıı (SİCİL): Kendisine; nikaha, talaka, 
altmış beş gündür. vakfa, ikrara, satmak ve satın almaya ve 

�1 t:.Jj (SENE-İ KAMERİYYE): (Gök cis-
mi Ay'ın hareketiyle hesaplanan yıldır.) 
Üçyüz elli dört gün ve bir günün üçte bi
ridir. Buna göre, Şemsi yıl, Karneri 
yıldan, onbir gün ve bir günün yirmi
bir cüz'ünden biri kadar fazladır. 

J�] (SUAL): Daha aşağı olanın , daha 
yüksek olandan istemesidir. 

J�1 (SİVA) : Gayr , yani başka, an
lamındadır. Bu teayyünatı bakımandan 
a'yan'dır. 

: c,:Jı (SEVA): (Tasawufta) , Hakk 'ın, halk 
içine girmesi (içli dışlı olması)dır. Çünkü halki 

teayyünat, Hak Teaiii 'nın örtüleridir. 

diğer hukO.kt muamelelere dair, mahke
mede cereyan eden ifadelerin ve 
hükmünlerin zabt ve tahrir edilmiş olduğu 
defterdir. Çoğulu; Sicillat'tır. Hakimin 
verdiği hükme de, "tescil" denilmekte
dir. Çünkü bu hüküm, bir sicile kayd edil
mektedir. ( l .F.K.) (A.E.) 

�G :;...:.ıı (SİHR VE TALSAM) Sihir ve 

tılsım: Her hangi bir vasıtanın yardımı ol
madan veyahut semavi kuvvetlerin 
yardımıyla ,  nefs ve ruhların unsurlar 
alemine tesir etme kudret Ve isti'dadını 
bildiren birer bilgidir. 

' 

Sihirin tesirleri gerçekte var olduğu için 
akıl sahibieri kabul ederler. Kur'an da 
sihrin varlığını kabül eder. Ancak sihir 
yapmayı şiddetle yasaklar. 
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Filozoflar, sihir ile tılsımı birbirinden 
ayırd ederler. Sihirbaz , sihir yaparken 
dışardan hiçbir yardın ve yardımcıya 
muhUıc değildir. Tıls ım yapan ise, 
dışandan yardıma muhtaçtır, derler. 
Mu'cize ile sihre gelince; biz, mu'cize 
ile sihri ancak dış alametleri ile birbirin
den ayırd edebiliriz. Bu da mu'cizenin, 
hayırlı kimseler tarafından, hayırlı mak
sadlar için gösterilmesidir. Sihrin ise, an
cak kötü insanlarda bulunması ve kötü 
maksatlada yapılmasıdır. Bunu yapana si
hirbaz denir. 
Zararlı olduğu için şeriat; sihir, tılsım ve 
hokkabazlığı bir cinsten sayarak hepsini 
de yasak etmiş , haram kılmıştır. 
(Mukaddime) (A.E.) 

�ı:ı:_.n ( SEDA.NED ) :  K a ' b e  i le ilgili bir 
görevdir. Bu işe bakan kişi, Ka'be ' n i n  
kapıcısı ve perdedarıdır. Ka'be'nin hacib 
ve mütevellisidir. Ka 'be 'nin anahtarları 
bu zatın elinde bulunurdu. Kapıyı bu açıp 
kapardı. Araplarca en yüksek makam, bu 
görevin makamı idi. (İ.M.T.) (A.E.) 

_c:!G'lll:ı:._ (SEDD'ÜZ- ZERAİ'): Kötülüğe se
beb olan yolları kapatmak, kötülüğe 
vasıta olan şeyleri yasaklamaktır. 
Feth'uz- Zerai' ise: iyiliğe vasıta olan 
yolları açmaktır. (F. Usulü) (A.E.) 

�c.:..ıı ( s  i R A  Y E  T ) : İş lenen bir suç 
neticesinde meydana gelen yarık ve ya
ranın, dairesini genişleterek yayılması 
veya ölüme götürmesine denir. (A.E.) 

��1 (SERİYYE) : Ordudan çıkıp yine or-
, du ya dönen 500 kişi kadar a s k e r  
kıt 'ası 'dır. Geceleyin göreve çıkaniarına 
seriyye; gündüz çıkanlara Sariye denir. 
Kamus Tercümesine göre ; Seriyye , 
düşman üzerine sevkedilen en az 5, en 
çoğu 300 veya 400 kişilik asker toplu
luğuna denir. Gece vakti yol aldıkları için 
bu ad verilmiştir. Dilimize Çete olarak 
girmiştir. (S. Yolları) 
Hadisciler ile Siyerciler; Peygamber 
(s.a.v.) Efendimizin bizzat kumanda et
tikleri savaşlara Gazve; Ashabdan birisi
nin kumandasında sevk ettikleri kuwet
lere de Seriyye derler. İslam tarihinde 

2 7  Gazve vardır. Seriyyelerin en 
meşhuru 4 7 tanedir. 
Gazveterin ilki; "Ebva" gazvesi diye de 
anılan "Veddan" gazvesidir. Hicret'in 
1 1 .  ayını!? başlarında, Sefer ayında 
olmuştur. (I. Tarihi) 

;�u:.n (SEFARET) Elçi/ik: Cahiliyet devrinde, 
Kureyş 'liler ile diğer kablleler arasında 
bir savaş çıkıp da barış yapmak gerekirse, 
bir seflr gönderilirciL (I .M.T.) (A.E.) 

�1 (SA'Y): Safa ile Merve arasında gidip 
gelmektir. Sa'y edilen yere Mes'a denir. 

�LLJ1 ( S İKAYE ) :  Cahil iyet devrinde ,  
Mekke'de suyun azlığından dolayı, gelen 
hacılara su sağlayıp vermek görevine 
Sikaye denirdi. O.M.T.) (A.E.) 

i3:.:..J1 (SEKTE) :  Lügatta; susma ve iki 
nağme arasını soluk almaksızın ayırma, 
demektir. Tecvid ıstılahında ise: Nefes 
almaksızın sesi kesmeye, derler. (O.K.) 
(A.E.) 

it:.J1 (SİKKE): Hilfıfete ve daha doğrusu 
genel olarak hükümdarlığa mahsus olan 
alametlerden biri de S ikke 'dir. Sikke , 
hallfenin veya hükümdarın adını taşıyan 
demirden bir mühürün paralar üzerine 
basılmasıdır. İşte buna Sikke denir. 
Sikke, devletler için pek lüzumlu idi. 
Arablar, İslam'dan önce, Iran ve Rum 
hükümdarının paralarını kullanırlardı. Bu 
paralar, "Dirhem" ve "Dinar" adlarıyla 
bilinirdi. 
İlk İslami para, halifelerden Abdulmelik 
İbn Mervan zamanında, Hicri 65-68 
yılları arasında basılmıştır. (İ .M.T.) (A.E.) 

;.t-ıı (SELEM): Müecceli, muaccelle satmak; 
yani peşin para ile veresiye mal almaktır. 
(Mecelle ; Madde: 123) 

:....Lll (SELEF): lrak'lılara göre, hem vezin, 
hem de ma'na bakımandan Selem, de
mektir. Hicaz'lılara göre ise; zimmette 
mevsuf bulunan bir şeyi peşin para ile 
satmaktır ki, şer'an ta'rifi de budur. Bu
nunla beraber Mezheb imamlarının 
ta'rifleri arasında az çok fark vardır. 
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(S.Yolları) (A.E.) 

:...L.J1 (SELEF): Selef; önce geçmiş zatlar, 
demektir. Selef-i Salihin; Ashab-ı Kirarn 
ile Tabi!n'e denir. 
Ayrıca, dinin emir ve yasaklarına tam ol
arak uyan diğer geçmiş zatlar için de bu 
deyim kullanılır. 
Fakihlerce, Selef ;  Ebii Hanife ' d en  
(Ölm. H. 150-M.767) Muhammed İbn 
Hasan'a (Ölm. H . 189- M .804) kadar 
geçen zatlardır. 
Cami ' ur - Rumfiz ' un Şehadet 
bölümünde deniliyar ki: Şer!atta Selef; 
dinde mezhebi takl!d edilen ve eserine 
uyulan herkes için kullanılan bir isimdir. 
Ebii Hanife ve ashabı gibi. Çünkü onlar 
bizim için Selef'tir. Sahabe ve Tabiin de 
onların Selefi'dir. Bazan Selef, bütün 
müctehidleri kapsayan bir terim olarak da 
kullanılır. 
Hatta senden önce geçmiş bütün ataların 
ve yakınlarına da Se le f  denebilir. 
(Keşşaf) (A.E.) 
Halef; daha sonra gele_n zat demektir. 
Fak!hlerce; Muhammed lbn Hasan'dan, 
Şems'ül-Eirnme Halvani'ye (Ölm. H. 
456) kadar geçen zatlardır. (A.E.) 

�lht.J1 (SULTAN): İbn Haldun'a göre; Os
manlı Padişahları hakkında, diğer islam 
hükümdarları gibi unvan olarak kullanılmış 
bir deyimdir. 

Bu unvanı i lk kul lanın , Abbas! 
vezirlerinden Ca'fer İbn Yahya'dır. 
Bir zamanlar Bağdad ve Şam valilerine 
de Sultan denilmiştir. 
Bazan da sultan kelimesiyle bizzat Halife 
kasdedilmiştir. 
Bir rivayete göre, İslam aleminde ilk kez, 
r e s  m e n Sultan unvanını kullanan 
Mahmud Gazvi'dir. Bu unvanı sonraları; 
Selçfikiler, Eyyfibiler, Kölemenler ve 
Osmanlılar kullanmıştır. 
Osmanlı Padişahlarından, bu unvanı ilk 
kez kullanan Çelebi Sultan Meh
med 'dir. (Dürer) 

:ıı_t..ıı (SÜLÜK): 'ı;'ola girme, yol tutma, yol 
alma anlamına gelen arapça bir sözdür. 

Tasavvuf ehlinde, bir mürşide intisab 
eden kişinin, tarikat usulüne riayet ederek 
ma'nevi yolculuğuna ve yol almasına de
nir. 
Melamet ehli; aşk, cezbe ve sohbetle, 
diğer tarikatlar, Allah'ın belli adlarını ,  
mürşidin tenslbiyle belli mikdarcia zikret
mekle süluk görürler. Bu esasa göre, 
ma'nevi yol alışa; "Siih1k görme", bu 
yolu bitirmeye ,  yahut bitirmemeye 
"Sülfiku tarnamlama veya tamamlam
ama" denir. (T.Dey.) (A.E.) 

= ç.:..ıı (SİMYA): Bazan sihirden hakiki ol
mayana denir. Nitekim meşhur olan bu
dur. Bunun özeti , fezada, hisde var 
olmıyan bazı hayali misaller ihdas etmek
tir . .  (M.Uium} (A.E.} 

:.Lı1 (SENED): Muhaddislere göre, hadisin 
metnine ulaştıran yoldur. Yol(=tarlk)dan 
maksad, hadisin ravlleridir. Hadisin met
ninden maksad, hadisin lafızlarıdır. İsnad 
ise, hadis metninin yolunu (=tarikını} nak
letmektir. Bu ikisi başka şeylerdir .  
(Keşşaf) (A.E.} 

�G)ı �1 (SÜNEN-İ REVATİB): Farzdan 
ve vacibden fazla olarak kılınan namazla
ra Nafile namaz, denir. Revatih ve 
Regaib olmak üzere ikiye ayrılırlar. Beş 
vaktin farzlarından önce veya sonra 
kılınmakta olan sünnetiere Revat ih 
Sünnetler, denir. 
Regiiib ise; Kuşluk (Duha) , Teheccüd ve 
benzeri diğer nafile ibadetlerdir. (A.E.} 

·� ı�1 (SEVAD): Şehrin kenarındaki köy ve 
kasabalar, demektir. 

�1 j:,:_ı1 (SEVK-İ TABii) Gariza, içgüdü: 
' Canlıları, kendilerine yararlı ve gerekli 

işlere güden duyguya denir. Bir düşünce 
işi değil, bir beden yapısı işidir. Bütün 
canlılarda doğuştan vardır. Sonradan ka
zanılmaz. Bir cinsin içgüdüsü, o cinse 
mahsustur. Bütün cahlılarda· kendisini, 
vakti gelince belli eder. Belli bir zamana 
kadar uçmasına engel olunan kırlangıç 
yavrusu, serbest bırakılınca hemen uçar. 
Fare görmemiş bir kedi yavrus·u, fare 
görünce hemen saldırır. 
Bir tehlike karşısında her hayvan türünün 
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tepkisi başkadır. İçgüdülerde bilincin 
hiçbir rolü yoktur. içgüdüler öğrenilmez 
ve deneme yoluyla kazanılmazlar. 
İçgüdüsel davranışlarla, deneme yoluyla 
elde edilmiş davranışların gelişmeleri bir
birleriyle ters orantılıdır .  Öğrenebilen 
hayvanların içgüdüleri, öğrenebildikleri 
oranda azalır. (F.Söz.- H.K. Ans.) 

• c,:;..ıı �:;., (SEVM'ÜŞ- ŞiRA): sevm, taleb, 
yani istemek, anlamındadır. sevm-i şira: 
Bir kimsenin, bir malını satılığa çıkarması, 
arzetmesi ve satılacak fiyatını belirlemesi
dir ki, buna "Sevm'ul- Bayi ' "  denir. Bir 
malı, şu kadar fiyat (=baha) ile almak iste
rnek anlamına da gelir ki buna da 
"Sevm'ül- Müşteri" denir. 
"Sevm'un- Nazar" da, satın alınması is
tenilen bir malı görmek veya başkasına 
göstermek üzere satın alacak kimsenin is
temesi, demektir. Böyle satın almak 
isteğinde bulunana "Müsavim biş'şira" , 
bakmak isteğinde bulunan kimseye de 
"Müsavim bin' nazar" denllir. Bunlara; 
" B a y i ' "  ve "M ü ş t e r i "  denilmesi 
mecazdır. (A.E.) 

�1 (SEYR) : Gezme, görme, seyretme, 
anlamına gelen arapça bir sözdür. Tasav
vuf ehli arasında, rü'yaya "seyr" denir. 
Kalender Abdal, bir nefesinde şöyle 
döyor: 
Dün geçe seyrimde batın yüzünden, 
Aslı imam, nesi-i Ali'yi gördüm. 
(T. Dey.) (A.E.) 

t.:', ',l ıJ+_Jl (SEHL-İ MÜMTENİ'): Edebiyat 
, terimidir. Kolay ve sade göründüğü 

halde, benzerinin yapılması, yazılması 
veya söylenınesi güç alandır. (0. T.S.) 
(A.E.) 

�1 (SİYER) : Siret'in çoğuludur. İyi veya 
kötü olsun, yol veya gidiş demektir. 
Mesela: Falan, sireti övülmüş bir kimsedir 
veya fcıl.�n, siretj kqtülenmiş bir kimsedir, 
denir. (siyer: Konusu, Hz. Muhammed'in 
hayatı olan kitapların adı olmuştur.) 

* * 
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:U.6.ı1 (ŞAHİD): Lügatta, hazır olan, demek-
tir. Alimierin ıstıJahında; insanın kal
binde hazır olup üzerine zikri galib gelmiş 
olan şeydir. Eğer ona galib gelen i l im 
ise, o, ilmin şahididir. Eğer ona galib ge
len vecd ise, o, vecd'in şahididir. Eğer 
ona galib gelen hak  ise, o, hakk'ın 
şahididir. • 

1�U1 (ŞAZ): Varlığının azlığına ve çokluğuna 
bakılmaksızın , kıyasa muhalif olan 
şeydir. 

�wl ;;,_. ��Wl (ŞAZ MiN EL-HADiS): Bi r  
'tek i;nadı olup, bununla sika olan veya 
sika olmayan bir şeyhin (=ravinin) 
rivayette bulunduğu hadistir. Eğer bu 
ravi sika olmayan bir kimse ise rivayeti 
terk edilip kabul edilmez. Eğer sika bir 
kimse ise üzerinde duraklanır, onunla delil 
getirilmez. 
(Şaz hadis hakkında çok çeşitli ta'rifler 
yapılmıştır Genel anlamda şaz hadis; 
"Si ka bir ravinin, diğer sikalara 
muhiHif olarak rivayet ettiği 
hadistir." Daha hassas bir ifade ile şaz: 
"MakbUl bir ravinin, kendinden daha 
makbul olan bir raviye muhalif ola
rak rivayet ettiği hadistir." Hafız 
Ibn-i Hacer, Şazz'ın, ıstılahi bakımdan 
en güvenilir ta 'rifinin bu olduğunu 
söylemiştir.) (H. Istılahları) (A.E.) 

lunmasıyla hasıl olan şüphedir. Kendi 
oğlunun cariyesiyle ve kinaye sözlerle 
boşayıp iddet bekleyen karısıyla cinsi 
il işkide bulunmak g ib i .  Nitekim 
ResUluilah (s.a.v.) bu konuda: "Sen ve 
senin malın babanındır." buyurmuştur. 
Bazı Sahabiler de: "Kinayeler, ric'i 
( d ö nü l.e b i l e n )  boşamalard ı r . "  
demişlerdir. Mani'den nazarı kesmekle 
beraber delile baktığımız zaman, bu, 
haramlığa uygun olmaz. 

.ill:.JI ; 's : \  (ŞÜBHETÜ ' L-MÜLK) : Cinsi 
ilişkide bulunduğu kadını, kendi karısı 
veya cariyesi sanmasıdır. 

J:]ı ı.) U ı �  (ŞÜBHETÜ'L-AMD Fİ 'L
- KATL) Öldürmede kasıd şüphesi: Silah ol

mayan veya silah yerine kullanılmayan bir 
şeyle vurma yı kasdetmektir. Bu, E b il 
Hanife 'ye göredir. Ebii Yusuf ve Mu
hammed'e göre, bir kimse, büyük bir taş 
veya büyük bir odun ile vursa, bu 
öldürmeyi kasdetmektir. Kasıt benzeri 
(şibh'ul-amd) ise ,  çok kez kendisiyle 
öldürülmeyen şeyle ona vurmayı kasdet
mesidir. Kamçı, küçük deynek ve küçük 
taşla vurmak gibi. 

�1 (ŞETM) Söume: İçinde, kusurlama ve 
hakaret bulunan bir şeyle başkasını nitele
mektir. 

.tt·' il (ŞÜBHE): Haram veya helal olduğu i�l (ŞECERE) : Külli cismin heykelini 
kesinlikle bilinmeyen şeydir. 

�l ı.) J'ı: 1·' 11 (ŞÜBHE Fİ'L- FİİL): Fii lde 
- 'Şdphe ,  delil olmayanı delll sanmakla 

oluşan şeydir. Bir adamın, ana- ba
basının veya karısının cariyesi ile cinsi 
ilişkiyi helal sanması gibi. 

J;..:.lı ı.) ji,1:J1 (ŞÜBHE Fİ'L- MAHAL): Zat 
bakı�ından haram olana aykırı delll bu-

düzenliyen kamil insandır. Çünkü o ,  
hakikatı bir araya toplayan, dekaiki her 
şeye yayandır. O, vasatı bir ağaçtır ki, ne 
şarkıyye-i vucfıdiyye'dir, ne de garbiyye
i imkaniyyedir. Bilakis ikisi arasında bir 
durumdur. Kökü, süfli arzcia sabittir ve 
dalları en yüksek göklerdedir. Ci sm! 
kısımları, onun damarlarıdır. Ruhani 
haklkatları, onun dallarıdır. "  Şüphesiz ki 
Ben, alemierin Rabbi olan Allah'ım. "  
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sırrı ile onda sonuçlanan hakikatinin cem'i 
ehadiyyeti ile tahsis edilmiş olan zati te
celli, onun semeresidir. 

��1 (ŞECAET) Cesciret:  Ö fk e l e n i p  
köpürme ile korkma arasında gadabi kuv
vet için hasıl olan bir durumdur ki, insan 
onunla, gitmesi gereken işlere gider. 
Mesela müslümanların bir katından fazla 
olmadıkları takdirde kafirlerle savaşmak 
gibi. 

1.�1 ( Ş A R T ) : Bir  şeyin, bir şeye 
bağlanmasıdır. Şöyle ki, birincisi var 
olunca ikincisi var olur. Denildi ki: Şart, 
üzerine bir şeyin varlığı tevakkuf eden 
şeydir. ( O var olmadıkça öteki olamaz) 
ve o, mahiyyetten haric olur, o şeyin 
varlığında müessir olmaz. 
Denildiki: Şart, hükmün sübQtu kendi
sine bağlı olan şeydir. 
(Şartın dört çeşidi vardır: Şart-ı hakiki, 
şart-ı ca'li, şart-ı ta'liki ve şart-ı 
takyidi gibi. 
Şart-ı hakiki: Kendi üzerine aslında veya 
şeriat nazarında başka bir şeyin varlığı 
bağlı olan şarttır ki, bu bulunroadıkça o 
şey hakkındaki hüküm, sahih olmaz. 
Nikaha nazaran şahidierin bulunması gibi. 
Şart-ı ca'li: Mükellef tarafından üzerine 
bir tasarruf, sarahaten veya delaleten 
bağlanmış olan şarttır. Şöyle ki , bu ya 
şart edatı ile yapılır, bir kimsenin karısına 
hitaben; "Fülan yere gider isen boş 
o l ! "  demesi gibi ki, o yere gidildi mi 
talak hükmünün şartı bulunmuş olur. Bu 
şart tahakkuk etmedikce talak vaki ol
maz. 
Ya da bu şart, edatsız olup şart kelimesini 
içerir bir halde bulunur. şart-ı ca'liler, bir 
de, şart-ı ta'liki ve şart-ı takyidi adı ile 
iki kısma ayrılır. 
Şart-ı ta'liki: Bir cümlenin mazmununun 
" içeriğinin" husulünü, diğer bir cümlenin 
mazmununun h usulüne bağlamaktır . .  
Şart-ı takyidi: Şart edatı zikredilmeksizin 
asıl akdi bir kayd ile bağlamaktan 
ibarettir. Bu da sahih ve fasid kısımlarına 
ayrılır.) (I. F.K.) (A.E.) 

41�1 (ŞARTIYYET): İki kazıyyeden oluşan 
şeydir. Denildi ki: Şartıyyet; bir şey ken-

disine bağlı olup, o şeyin mahiyetine 
girmeyen ve onda etki yapmayan şeydir. 
Ve bu, Mevkiif b i ' l- meşrilt ve 
Mefkilfun aleyh bi'ş-şart, diye ad
landırılır. Namaz için abdesi gibi. Çünkü 
abdest, namaz için, mevkilfun alayh 
olan bir şarttır. Namazda dahil değildir 
ve onda etki de yapmaz. 

iS').ı1 (ŞİRKET) : İki ve daha çok payın, 
ayırd edilmeyecek biçimde birbirine 
karışmasıdır. Sonra payların birbirine 
karışması bulunmasa da ortaklık akdine 
şirket adı verilmiştir. 

ı.!lfJı i(,..;, (ŞİRKET'ÜL- MÜLK): İki kişinin 
bir m�la, miras veya satın alma yoluyla 
malik olmasıdır. 

..li.:JI iS� (ŞİRKET'ÜL- AKD): İki kişiden bi-
rinin; seni şöyle malda ortak ettim, 
demesi ve diğerinin de kabul etmesidir. 
Bu ortaklık, şöylece dört çeşittir: 

pı:ı t:!ıi.aıı .. if�. (ŞİRKET-İ SANAİ' VE 
TEKABBUL): Iki terzi veya bir terzi ve 
bir boyacı gibi iki zanaatkarın ortak olup 
iş yapmayı kabul etmeleri ve ücretin ara
larında paylaşılmasıdır. 

G}.L.ll u_,..;. (ŞİRKET-İ MUFAVAZA): 
Vekalet .;e kefalet tazammun eden ve 
bunların mal , tasarruf ve deyn 
bakımından eşit olduğu bir ortaklıktır. 
(Diğer bir ta' rife göre; Ş i r k e t - i  
Mufavaza :  Ortaklar arasında hem 
sermayenin mikdan; hem de fayda ve 
kardan paylan eşit bir halde bulunup, hiç 
birinin fazla ticarete elverişli malı bulun
mamak üzere akd edilen bir ortaklıktır.) 
(Mecelle, Madde: 1331) (A.E. ) 

.:ıG..JI iS� (ŞİRKET-i İNAN): Kefiilet değil 
'de, siidece vekalet tazammun eden bir 
ortaklıktır. Bu, karda değil de mald a 
veya · aksi şekilde veya malın bazısı ve 
cinsin hılafında eşitlik ile sahih olur. 

,_;:,Jı iS_,..;. (ŞİRKET-İ VUCÜH): İki (veya 
- daha - çok) kişinin, mals ız ,  (yani 

sermayeleri olmadığı halde) itibarlanyla 
(veresiye mal) satın alıp satmaları (ve karı 
aralarında paylaşmaları) dır ki, bu ortaklık 
vekaleti tazammun eder. 
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t_�ı (ŞER') :  Lügatta; beyan ve ızhar et

mekten ibarettir. Mesela l::ı3' aıı t_� Yani: 
"Allah onu bir yol ve mezheb kıldı. de
nir. "Meşrı1a" da bu köktendir. 

y�ı (ŞİRB): Arazi ve başka şey için sudan 
pay almaktır. 
(Şirb hakkı : Genel veya özel bir 
ırmaktan bir tarlayı, bağı veya bahçeyi 
veya hayvanlan sulamak için zamanı veya 
mikdan bilinen belli paydır.) (A.E.) 

y�l (ŞÜRB) İçmek: Çiğnenmesi gerek
meyen (sıvı) bir şeyi birdenbire karnma 
ulaştırmaktır. 

�1 (ŞERR): Bir şeyin, tab'a (yaradılışa, 
mizaca) uygun olmamasından ibarettir. 

�_).ıl (ŞERiAT): Kulluğu , kendisi için ge
'rekli sayınakla emre uymaktır. Denildi 
ki: Şeriat, dinde tarikattır (yoldur). 

�ı (ŞATH) :  (Tasavvufta) , Üzerinde, 
ruunet (bönlük, saçmalamal ve da'va koku

su olan bir kelimeden ibarettir. Şath, 
muhakkiklerin zellelerindendir. Çünkü o, 
bihakkın bir da'vadır, ilahi bir izin olma
dan, ancak dikkat etmekle aniasılan bir 
yolla, arif kişiye o söyletilir. 

-

sözleri gibi: Şarab, sıvı bir yakuttur. 
Bal ise, kusulmuş acı bir şeydir. 

��ı (ŞUÜR): Bir şeyi hissetmekle bilmek
tir. 

1�.�:.�•11 (ŞUAYBİYYE) :  Şuayb ibn Mu
hammed'e nisbet edilen fırkadır. Bunlar, 
kader meselesi müstesna, Meymuniyye 
fırkası gibidir. 

�-:/·n (ŞUF 'A) :  Komşuluk veya ·ortaklık 
sebebiyle, bir yeri, müşteriye mal olduğu 
fiyata cebren satın alıp mülk edinmektir. 
(Yani: Satılan veya ivaz şartıyla hibe edi
len bir akan "gelir sağlayan bir tarla veya 
yapıyı" veya o hükümde olan bir malı, 
müşteriye veya kendisine hibe edilene 
her kaça mal olmuş ise, o mikdar ile 
müşteriden veya satıcısından veya kendi
sine hibe edilenden, cebren alıp mülk 
edinmektir. Böylece o mülke ortak ve 
komşu olan şuf'a sahibi, malı mülküne 
katmış olur.) (I.F.K. )  (A.E.) 

��ı (ŞEFAAT): Hakkında suç işlenmiş 
kimseden, suçları bağışlamasını istemek
tir. 

�·S;.ıı (ŞEF'AT): İnsanlardan kötülüğü gi
dermeye çaba harcamaktır. (Başka bir 
nushada; Şefkatdiye kayd edilmiştir.) 
(A.E. ) 

):;.lı (ŞATR) : (Şiirde) , beyt 'in yarısını 
kaldırmak (hazf etmek)tir. Bu, Meştfir ; �ı (ŞiFA'): Ahlat'ın (yani eski hekirtıliğin, 
diye adlandırılır. 

· 

insan bedeninde varsaydığı, ahiat-ı er

�ı (Şİ'R (şiir): Lüğat bakımından; ilm, yani 
bilmektir. Istılahta; kasıtlı olarak vezinlen
miş kafiyeli sözdür. "Kasıtlı olarak" 
kaydı, Yüce Allah'ın şu sözü gibi olanları 
şiir sayılmaktan çıkarır: �� �ı .s.Dı 
�}� dJ GJ�� "Ki o (yük) bükmüştü be
lini senin. Ve Biz yükseltmedik mi 
şanını senin" (İnşirah : 3-4) Bu kavl-i 
şerif, vezinli ve kafiyeli bir sözdür. Lakin 
şiir değildir. Çünkü bunun vezinli olarak 
söylenınesi kasıtlı değildir. 
Şiir, mantıkçıların ıstılahında, hayal edil
miş şeylerden derlenmiş bir kıyastır 
Bundan maksad, isteklendirme ve nefret 
ettirmekle ruhu etkilemektir. Onların şu 

baa denen; kan, balgam, sevda, safra 
elemanlarının) , normal durumlarına geri 
dönmesidir. 

�ı (ŞÜKR): Gerek dil, gerek beden ve 
gerekse kalb ile olsun, ni'mete karşılık 
olan ma'rCıftan (=iyilikten) ibarettir. 
Denildiki, şükr; İhsan edeni, ihsanını zik
retmekle övmektir. Kul, Allah'a şürkeder. 
Yani O'nun ni'meti olan ihsanını zikret
mekle O'nu över. Allah da kul için 
şükreder. Yani kulun taatı olan ihsanını 
kabul etmekle onu över. 

.s�l �1 (ŞÜKR-İ LÜGAVi) : Dil, gönül 
ve erkan ile, ni'mete karşılık, ta'zim ve 
tebcil biçiminde, güzel olanla nitelemek
tir. 



ŞiN BÖLÜMÜ 131 

��� �1 (ŞÜKR-İ ÖRFİ): Kulun, Allah 
Teala 'nın , kendisine verdiği işitme, 
görme ve diğer bütün ni'metlerini, ken
disi için yarattığı şeylere sarf etmesidir. 
Şükr-i lüğavi ile şükr-i örfi arasmda 
mutlak özellik ve genellik farkı vardır. 
Nitekim hamd-i örfi ve şükr-i örfi 
arasında da böyledir. Hamd-i lügavi ve 
hamd-i örfi arasında da bir yönden 
özellik ve genellik vardır. Netekim 
hamd-i lügavi ve şükr-i lügavi arasında 
da böyledir. 
Hamd-i örfi ve şükr-i örfi arasında 
mutlak özellik ve genellik vardır. Nitekim 
şükr-i örfi ve hamd-i lügavi arasında 
bir yönden özellik ve genellik vardır. 
Şükr-i lügavi ve hamd-i lügavi 
arasında ise fark yoktur. 

�1 (ŞEKL) Şekil: Ölçülü olarak, kürede 
olduğu gibi bir hattın veya dörtgen ve 
alt ıgen gibi kenarlı larda hatların 
çepeçevre kuşatması sebebiyle cisim için 
hasıl olan durumdur. 

Arfiz'da şekil; ;))lc.Li = Failatün'den , 

geriye ::,'>W=Failatü kalması için, ikinci 
ve yedin�i harfi kaldırmaktır. Buna 
"Eşkel" adı verilir. 

�� (ŞEKK): Şüphe edende, iki şeyden bi
rini diğerine tercih bulunmaksızın, birbi
rine zıt iki şey arasında tereddüd etmek
tir. 
Denildiki: şekk, iki tarafı eşit olan şeydir. 
Bu iki şey arasında duraklayıp, kalbin iki
sinden birine meyletmemesidir. Eğer iki
sinden biri tercih edilir ve d i ğ e r  i 
atılmazsa, bu zandır. Eğer diğerini atar
sa, bu galib zandır, ki kesin bilgi duru
mundadır. 

�_t::..11 (ŞEKÜR) : Şükürden aciz olduğunu 
gören kimsedir. Denildi ki: Şekfir; itikad 
ve itiraf ederek, kalbi, dili ve Uzuvları ile 
şükrü eda etmekte, olanca gücünü kulla
nan kimsedir. 
Denildi ki: Şakir, rahatlık ve refah 
halinde şükredendir. Şekur ise bela ve 
musibet halinde şükredendir. Şakir, bağış 
ve ihsana karşılık şükredendir. Şekıir ise, 

mahrCımeyyet halinde şükredendir. 

�1 (ŞEMM) Koklama duygusu: Beynin ön ta·· 
rafında oluşmuş, iki meme ucuna benz
eyen iki çıkıntı içine konmuş bir kuvettir, 
ki kokulu cismin niteliği ile nitelenen ha
vanın , genize ulaşması yoluyla, kokular 
onunla algılanır. 

�1 (ŞEMS) Güneş: Gündüz aydınlık veren 
bir yıldızdır. 

J:,.::.ı1 (ŞEVK): Kalbin, sevilene (=mahbCıba) 
kavuşmaya ihtiyaç duymasıdır. 

�i :..0� (ŞEVAHİD'UL-HAKK): Varlıkların 
hakikatleridir. Çünkü bunlar, var edenin 
varlığına şehadet ederler: 

�� (ŞEHİD): Zulmen öldürülmüş, temiz, 
ergin her müslümandır, ki öldürülmesi 
sebebiyle (katlin kendisiyle) mal vacib ol
mamış ve mürtes de olmamıştır. 
(Mürtes ; savaşta yaralanıp, henüz canlı 
iken bir tarafa çekilerek biraz yiyip 
içtikten veya konuştuktan veya ilaç kul
landıktan veya aklı başında olarak 
üzerinden bir namaz vakti geçtikten son
ra ölen müslümana denir.) (A.E.) 
(Şehidler üç kısma aynlır: 
a) Şehid-i Kamil : Bunlar, hem dünya, 
hem de ahiret bakımandan şehiddirler. 
Bunlardan her birine şehid-i hükmi de
nir. Bu kısım şehidlerin hükmü; 
yıkanılmadan yalnız namazları kılınıp giy
sileriyle defnedilmeleridir. 
b) Dünya alıkarnı bakımından şehid: 
Kalbinde nifak bulunduğu halde, zahiren 
müslüman gorunup ,  savaş larda 
müslümanların saflarında bulunduğu halde 
düşman tarafından öldürülen her hangi 
bir şahıstır. Bu kısım şehidlerin hükmü; 
yıkanılmadan yalnız namazları kılınıp giy
sileriyle defnedilme!eridir. 
c) Yalnız ahiret alıkarnı bakımından 
şehid : Şehid-i kamil 'de aranılan 
şartlardan bazılarını cami' olmayıp, 
ölümü, yalnız ahiret ahkamı bakımından 
şehadet sayılan her hangi bir 
müslümandır. 
Mürtesler, ahiret ahkamı bakımından 
şehiddirler. Yıkanır , kefene konulur ve 
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namazı kılındıktan sonra defnedilirler.) 
(A.E. ) 

�-��ı (ŞEHADET): Şeriatta ; şahidin; bir 
kimsenin ,  diğeri üzerindeki hakkını 
gördüğünü, kadinin meclisinde şehadet 
lafzıyla heber vermesidir. 
Haber vermeler (=ihbarat) üç çeşittir: 
Ya bir başkasının diğeri üzerindeki hakkını 
haber vermektir ki bu şehiidet 'tir. 

Ya da haber verenin, başkası üzerindeki 
kendi hakkını haber vermesidir ki bu da 
da'va 'dır. Veya aksini yapaktır ki, bu da 
ikrar'dır. 

·��ı (ŞÜHÜD): Hakk'ı, Hak ile görmektir. 

��ı (ŞEHVET): Nefsin, kendisine uygun 
olanı elde etmek isteyerek harekete 
geçmesidir. 
(Diğer bir deyimle, şehvet; nefsin, bir 
şeyi sevip ziyade istemesidir veya cinsel 
istektir.) (A.E.) 

t.�1 (ŞEHAMET): Büyük işlere girişıneye 
olan hırsdır ki güzel anılmaya sebeb olur. 
(Diğer bir deyimle, şehamet ;  akıllıca 
yiğitlik, cesQriuk, büyük iş başarma 
kabiliyetidir.) (A.E.) 

;:k>!l ( Ş E Y T A N A ) :  Sapt ır ıc ı  ismin 
görüntüleri (veya göründüğü yerler) için 
genel ve külll mertebedir. 

;:_''il (ŞIA) : Hz. Ali'ye (r.a.) tabi olanlar 
(Yani Hz. Ali taraftarları)dır. Bunlar: Hz. 
Ali ,  ResOlu i lah (s . a . v . )den sonra 
İmam'dır, dediler ve İmametin ondan ve 
onun evladından çıkmayacağına in
andılar. 

4,;�ı (ŞEYBANİYYE): Şeyhan İbn se
leme 'ye nisbet edilen fırkadır. Cebr ' e  
kail oldular, kaderi kabul etmediler. 

f_,.:,:;Jı (ŞEY'): Lügatta; bilinmesi ve kendisin
den haber verilmesi sahih alandır. Bu, 
Sibeveyh 'e göredir. 
Denildiki: "Şey ' " ,  varlıktan ibarettir. O, 
gerek araz ve gerekse cevher olsun 
bütün varlıklar için isimdir. Bilinmesi ve 
kendisinden haber verilmesi sah!htir. 

Istılahta; haricte tahakkuk eden sabit 
varlıktır. 

i:J6.ıı (ŞARİ ' ) :  Şeriat koyucudur. Bu lafız, 
- şer'= şeriat, kelimelerinden meydana 

gelmiştir. 
Şeriat; lügatta; insanı bir ırmağa, bir su 
kaynağına götüren yol , izhar ve beyan, 
kanun koymak anlamlarındadır. 
Dini bir terim olarak şeriat, Allah'ın kul
ları için koymuş olduğu dini, dünyevi 
hükümlerin hepsidir ki buna göre şeriat, 
din ile aynı anlamda olup hem ahkam-ı 
asl iyye denilen itikadiyyatı , hem de 
ameli, fer 'i hükümleri , yani ibadet,  
ahlak ve muamelatı ihtiva eder. 
Daha genel anlamıyla şeriat; bir Pey
gamber tarafından tebliğ edilmiş olan 
ilahi kanun demektir. Bu kanOnun asıl 
koyucusu olan Allah'a Şari'-i Mübin de
nir. Bu kanunu insanlara tebliğ etmiş olim 
Peygambere de Şari' adı verilir 
Ahkam-ı Şer' iyye de İlahi KanOnun 
hükümleri anlamına gelir. (A.E.) 

;: ı::,....l l ::,_.. 1sGJı (ŞAZ MİN EL-KIRAE): Ş az  
kıraat ler ,  senedi sahih o lmayan 
kıraatlardır. 
Suyuti, kıraatlerin, senedieri yönünden 
altı çeşit olduğunu nakletmiştir. Bunlar: 
Mütevatir, Meşhur, Ahad, Şaz, 
Mevdu', Müdrec kıraatlardır. 
Şaz kıraatlar, genel olarak: "Mütevatir 
olan on kıraatın dışında kalan 
kıraatiardır. "  diye de ta 'rif edilmiştir. 
S uy uti  ve Z e r k e şi ;  "Mü t e  v a t i  r 
kıraatlara mahsus olan üç şarttan bi
risi eksik olursa o şazdır. " dem işlerdir. 
(el-itkan) (A. E.) 

.�"{1 � (ŞÜBHET'UL- İŞTİBAH): Bazı 
-h�kOk ve ahkamın cereyanından ileri ge
len bir şüphe, demektir. 

�ı (ŞECCE): Baş yarığı, demektir ve 
on çeşittir: 
1- Mudiha: Başın kemiğine kadar varıp, 
kemiğin gözüktüğü yarıktır. 
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2- Haşime: Kemiği kırılan yarıktır. 
3- Amme: Beyin zarına ulaşan yarıktır. 
4- Caife: Beynin içine ulaşan yarıktır. 
5- Harısa :  Kan çıkmayacak biçimde 
yalnız derinin yırtılmasıdır. 
6- Damıa: Üzerine gözyaşı kadar kanın 
çıktığı yaradır. 
7- Damiye: Kan akıtan yaradır. 
8- Badıa: Deriyi kesen yaradır. 
9- Mütelahıme:  Başın etini kesip, kopa
ran yaradır. 
10- Simhak: Başın eti ile kemiği arasında 
olan ince deriye ulaşan yarıktır. 
Kemiğe işleyen yarıkda kasıdlı ise kısas 
var, diğerlerinde ise yoktur. 
Kemiğe dayanan yarıktan aşağısında bilir
kişinin hakemliğine (hukumet-i adi' e) 
müracaat edilir. 
Kemiğe dayanan yarıkta, kasıdsız ise, 
diyetin yirmide biri ödenir. 
Kemiği delen yarıkta, onda bir diyet 
vardır. 
Kemiği koparan yarıkta, onda bir 
buçuk diyet vardır. 
Beyin zarına dayanan yarıkta, üçte bir 
diyet vardır. (I .F.K.)(A.E.) 

�1 (ŞIHNE) =Sahib-i şarat: Osmanlı 
Devletinde şehirlerde Subaşı denilen 
zabıtadır ki; Sultan tarafından ta'yin edilir 
ve şehrin asayişini temin ederdi . 
Bugünkü Emniyet ve zabıta amirlerine 
tekabül eder. 
Subaşı 'nın anlamı, imla tarzı ve görevi 
çeşitl i eserlerde başka biçimlerde 
gösterilmeştir. 
"Mecelle-i UmO.r-i Belediyye" nin 
verdiği bilgilere göre; Subaşı , Zabıta ve 
daha çok Belediye memurlarının 
gördükleri işleri gören ve kaza sayılan ka
sahaların başında bulunan memurun 
ünvanıdır. 
Selçuklularda Subaşı, kumandan, se
rasker anlamında olarak Zabıta işlerinde 
kullanılır idi. 
Selçuklularda bir de fazla olarak Şahne 
vardır. Şahne, Kamus'a göre (şın)ın kes
riyle Şıhna; Şehirlerde subaşı tabir olu-

nan zabite denir ki Sultan tarafından tayin 
edilip şehrin inzibatı hususuna kefil olur. 
Hala avam lisanında (şın)ın fethiyle şahne 
olarak dolaşır. 
Selçuklularda Subaşılık; Mlri ve Tirnar 
olmak üzere iki kısma ayrılırdı: 
Miri Subaşılar; şehirlerde ihtisab (polis 
ve belediye işlerini yürütme) göreviyle 
mükellef olan subaşılardır. 
Bunların görevi; gündüzleri kol gezerek 
çarşı, pazar ve mahalle aralarının temiz
liğini temin etmek, kaldırımları tamir et
tirmek, yıkılmak tehlikesine uğrayan ev
lerin yaptırılması için Mimarbaşıya haber 
vermektir. Geceleri Asesbaşı (Polis 
Müdürü) ile kol gezerek ahlak dışı yaşıyan 
zümreyi teftiş ve kontrol ile meşgul ol
mak gibi Zabita ve Belediyeye aid olan 
iş! erdi. 
Hulasa; Subaşıları, Kadi'nin emri altında 
bulunurlar, hem Belediye ve hem de 
zabita işlerine bakarlardı. (Dürer) (A.E.) 

�1 (ŞEDD) :  Arapçada , sıkı bağlama , 
bağlanma, anlamına gelir. Fütüwet yolu
na girdiği zaman, Ahi tarafından bele 
kuşatılan ve yünden yapılmış olan kuşağa 
verilen addır. (T Dey.) 

i�1 (ŞİDDET): Lügatta; kuvvet ve kudret 
anlamlarına gelir. lstılahta; şiddet harfleri 
sükun ile okunduğu zaman, sesin ve nef
esin hiç akınamasına denir. Şiddet hafleri 
sekiz tane olup şunlardır: � ..h...ı � 1 
yani: Hemze, cim, dal, kaf, tı, bii, 
kef, te. 
Bu harflerin telaffuzu sırasında, mahrecin 
sıkışması sonucu ses kuvvetli çıkmaktadır. 
Bu nedenle de mezkur harfiere şiddet 
harfleri (hurGf-i şiddet) denmiştir. Şiddetin 
zıddı, Rihvet'tir. (O.K.) (A.E.) 

:ıı�ı (ŞİRK): Lügatta; ortak etmek, ortak 
koşmak anlamındadır. işrak da aynı an
lamdadır. lstılah olarak; Allah'a şerik 
koşmak, Allah yanında başka bir tanrıya 
tapınak, çok tanrıcılık, demektir. Böyle 
kimseye Müşrik denir. (İ.Ans.) (A.E.) 

11�1 (ŞARTA ) :  Bu da aslında kaza 
teşkilatındandır. Çünkü bundan maksad, 
kadılar tarafından verilen hükümleri uy-
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gulamak veya suçların işlenmesine engel 
olacak tedbiri almak ve suç işlernekten 
çekinmeyenleri ta 'zir ve tevbih eyle
mekten ibarettir. Şu halde Şarta, kazaya 
hizmet eden (zamanımızdaki zabıta, polis 
ve hatta jandarmanın yaptığı) bir görev 
idi . Suçluların fiilierinin isbatı işinde 
kadılara yardın ettiği gibi , kadılar ta
rafından verilen hükümlerin yerine geti
rilmesi için de hükümetin bir uygulama 
vasılasını teşkil eyliyordu. şarta reis veya 
müdürü, zina edenler ile içki kullananlar 
hakkında şer'an uygulanması gereken 
cezaları uygularlardı. (İ .M.T.) (A.E.) 

�_;;.,ıı (ŞERiAT): Veya şer', aslında mas
'dardır. Su içilecek yere giden yol, genel
likle takib edilmesi gereken açık yol, 
mü'minlerin gitmesi gereken yol, İslam 
dini; terim olarak; Islam'ın müdevven 
kanunu, Allah 'ın emirlerinin bütünü, an
lamlarına gelir. Eşanlamiısı , sonraları 
tamamiyle eskimiş olan şir'a olup bu, 
adet anlamında da kullanılırdı. 
ilmi terim olarak, Şari' ; Allah'ı, kanun 
koyucusu ve Peygamberi de, şeriatın 
tebliğ edicisi olarak ifade eder. 
Meşru · ,  şeriatta tesbıt edilmiş olan 
şeydir. Şeriata dahil veya ona uygun olan 
kanuni şeye de şer'i denir. (İ.Ans.) (A.E.) 

�1 (ŞATH): Arab lügatında hareket an
lamına gelir. Şatlı, hareketten alınmış bir 
lafız olup, veecileri kuvvetlendiği zaman 
vecde gelen sôfilerin sırlarının hareket et
mesidir. 
Sôfilerin , Şatalıat dedikleri vehmi ve 
anlaşılmaz sözlerinden dolayı şeriat men
subları onları sorumlu tutmuşlardır. Mes
e la ,  sôfiyyeden Ebu Yezid el
Bistami 'nin: "Süblıani" sözü, ibn el
Far ı z ' ın "Ene -Huve" demesi ve 
Hallac'ın: "Ene'I-Hakk" 'ı Şathiyyat 
sayılmıştır. (ei-Luma') (A.E.) 
Abdulbaki Gölpınarlı; Şath'ı iki kısma 
ayırmak gerekir diyor: 
1- Söyleyenin dileği dışında söylediği 
sözler. Bu çeşit sözler, ruhi bir buhran 
sırasında, şuur atlındaki duyguları, dilekle
ri dile getirir. Bunları te'vil etmek güçtür. 
Bu sözleri, söyleyen bile anlayamaz. Ebu 
Yezid-i Bistihni ve Hallik'dan rivayet 
edilen sözler gibi. 

2- Sôfi şairler tarafından, bazı tasavvufi 
inançlar, şerhe muhtaç, fakat te 'vtli 
mümkün bir biçimde ve bu çeşidi de bu
lunsun diye ş ath biçiminde yazılır. 
(T.Dey.) (A.E.) 

:. '.'•· 11 (ŞA'B): Eski devirde Ara b cemiyeti şu 
altı tabakadan meydana gelirdi: Şa 'b ,  
kabile, imaret, batın, falız, fasile. 
Şa'b, kabileleri; kabile ,  imaretleri; 
imaret, batınları; batın, fahzları ve falız 
da fasileleri ıçıne alırdı . Mesela :  
Hüzeym e ,  bir şa'b'dır. Kinane ,  bir 
kabiledir. Kureyş, bir imarettir. Kusay, 
bir batındır. Haşim, bir fahz'dır. Abbas 
ise, fasiledir. (Z. Keşşaf) (A.E.) 

i'(.� n (ŞA'BEZE): Göz boyacılık yapmak, 
hile yapmada mahir olmaktır. Esası; bu işi 
yapanın, işlerde el çabukluğu ve çok hızlı 
hareket edip, şeyleri aslına uygun olmay
arak göstermektir. 
Şa'beze sözü, bazan Şa'veze olarak da 
söylenir.(M.U!Om) (A .E. ) 

�1 (ŞUGL): Şugul olarak da bilinir. Dini 
türk müziğinde Arapça sözlü (gufteli) 
ilahtdir. 
Türkçe sözlü ilahilere oranla oldukça az 
sayıda bestelenmiş olan ş ugller, belli 
geçelerde ya da günlerde ard arda oku
nan ilahiler arasına serpiştirilirdi. Son iki 
yüzyıl içinde en çok şugl besteleyen 
müzikçi Zekai Dede Efendi 'dir. (Ana 
B.) (A.E.) 

l:;,�ı (ŞEF AAT): .Yalvarıp yakarma yoluy
la, başkasından, diğer bir başkası için, 
hayır yapılmasını ve zararın terk edilmesi
ni istemektir. 
imam Nevevi demiştir ki: Şefaat, beş 
kısımdır: 
Birincisi: Peygamberimiz Muhammed 
(s .a.v.) 'e özgüdür. Bu, Malışer'deki du
rak yerinin korkusundan ve durup bek
lemenin uzunluğundan rahat ettirmektir. 
Bu, yaratıklar, Hz. Muhammed'e sığınıp 
yardım diledikleri zaman Malışer'de olan 
genel şefaat 'tır. 

· 

ikincisi: bir topluluğu Cennet'e hesabsız 
sokmadaki şefaattir. 
Üçüncüsü: Cehennemİ haketmiş olan bir 
topluluk için olan şefaattir. 
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Dördüncüsü : Günahkarlardan Cehen
neme sokulanlar hakkındadır. 
Beşincisi: Cennette, cennetiikierin dere
celerini artırmadaki şefaattir. (Keşşaf) 
(A.E.) 

�1 (ŞEFI'): Satılan veya ivazla hibe edilen 
- akarda şuf 'a hakkı olan, yani o akara 
malik olmaya yetkisi bulunan kimsedir. 
Satılan tarla veya binada payı olan ya da 
o tarla veya binaya akan bitişik bulunan 
kimse gibi. 

;�LL:J1 (ŞEKAVET): Saadet'in zıddıdır. Şekil
vet, izafet bakımından saadet gibidir. 
Saadet: aslında uhrevi ve dünyevi olmak 
üzere iki kısım olduğu gibi, dünyevi 
saadet de; ruhi, bedeni ve harici saadet 
olmak üzere üç kısma ayrılır. Aynı şekilde 
şekavet de, önce iki kısma, sonra üç 
kısma ayrılır. (Müfredat) (A.E.) 

�ll (ŞEYH): Arapça, ihtiyar, yaşlı kişi an
lamına gelir. Bir zümrenin , bir toplumun 
ulusuna, kabilenin refsine, tarTkatlarda 
kendisine uyulan, derviş yetiştirmeye 
icazeti olan kişiye de Şeyh, derler. 
Fütüwet yolunda, her san'at ve zanaat 
erbabının bir şeyhi vardır. Sahhaflar, yani 
kitab satanlar, çulhalar, tabaklar . . .  şeyhi 
gibi. 
Şeyh'e vekalet eden zata da Kethüda 
kah ya "  denirdi. Her şehirde, bütün 
şeyhterin bir ulusu da olurdu ki ona 
arapça "Reis'ul- Ahiyyet'il- Fityan" 
yani yiğitterin şeyhlerinin başı, başbuğu, 
yahut "Şeyh'üş-Şüyuh, Şeyh'uy
Meşayıh",  yani şeyh! erin şeyh i ,  derlerdi. 
(T.Dey.) (A.E.) 

.)Lil��l (ŞEYH-İ FA.Nl): ihtiyar, çok yaşlı 
- kimsedir. Hukuken; savaşıp öldürmeye, 
cinsi ilişki ile kadını hamile bırakmaya ve 
savaş alanında nara atmaya gücü olmay
an, aklı ve şuuru tam olsa da, öldürülmesi 
caiz olmayan çok yaşlı kimsedir. Şeyh-i 
Fani, oruç tutmayıp, onun yerine fidye 
verebilir. (A.E.) 

,)�1 (Ş EYHAN) Şeyhayn: Fıkıh ta E b u 
Hanife ile Ebu Yusuf, usulde Pezdevi 
ve Serahsi, hadiste Buhari ile Müslim, 
tarihte Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'dir. 
(A.E.) 

)'::L._'/1 � (ŞEYH'UL- İSLAM): H. 4.asrın 
ikinci yarısında ortaya çıkan . şeref 
ünvaniarından birisidir. Şeyh'ul- Islam 
ünvanı, bilhassa fakiklere , fetvaları ile 
şöhret veya çok sayıda fakthin tasvibini 
kazanmış olan fıkıh alimlerine tevcih ol
unabilen bir şeref unvanı idi. Müftiler 
arasında genel anlamda münazaa ve 
mes'eleleri halledenlerin Şeyh'ul- İslam 
diye adlandınldıkları olmuştur. 
iran'da bu ünvanın gelişmesi ayrı bir 
yönde olmuştur. Burada Ş ey h '  u I 
Islam , her önemlice şehirde molla ve 
müctehidlerin dini mahkeme heyetine 
başkanlık eden yüksek bir mahkeme 
me'murudur. 
Ancak Şeyh'ul- İ;Slam ünvanı en parlak 
devrine, sadece Istanbul Müftisine 
tevcih olunınağa ba.şlandığı zaman 
kavuşmuştur. Şeyh'ul- Islam 'ın makamı, 
Osmanlı devletinde zamanla, diğer islami 
ülkelerde hiç bir zaman erişemediği dini 
ve siyasi bir önem kazanmıştır. (I.Ans.) 
(A.E.) 

�ik"_'· tl  (ŞEYTAN): Şatana kökünden gel
mekte olup, yaklaştı , anlamındadır. 
Allah Teala'nın: Cinleri de ateşten ya
rattı_ "  ka viinin delalet ettiği gibi, Şeytan 
ateşten yaratıldığı için, kızğınlık ve ha
IJliyyette aşırı gitmiş ve bu nedenle Hz. 
Ade m '  e se cd e etmekten kaçın mıştır. 
Ebu Ubeyde der ki: Şeytan; cinden, 
insandan ve canlılardan her türlüsüne ve
rilen isimdir. (Müfredat) (A.E.) 

�6.J1 (ŞAYİ '): Yayılmış, her cüz'e dağılmış 
' anlamına gelir. Hisse-i Şayia: Ortaklaşa 

bir malın her parçasına dağılmış ve 
yayılmış olan hissedir. (A.E.) 

�1 (ŞÜYÜ'): Lügatta; yayılmak, demek
tir. lstılahda: Hisse-i şayia'nın, ortaklaşa 
olan malın her cüz'üne sari ve şamil ol
masıdır. (A.E.) 

.;,J'J�1 (ŞEHADETEYN): "Eşhedü en la 
- ilahe illallah" ve "Eşhedü enne Mu

hammeden Resuluilah " sözlerine 
Şeadeteyn , yani iki şehadet denir. (A.E.) 

1.�1 (ŞART (veya şarat): lügatta; a la -
m et  'ten ibarettir. Çoğulu: Eş rat ve  
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Şurfit 'tur. "Eşrat 'us-Saa= kıyamet 
alametleri" ve "eş-Şurut fi's-salat=Na
mazdaki şartlar" gibi. 
Şeriatta ise; var olduğunda, kendisine, 
hüküm, vücCıben değil de vücCıden izafe 
edilen şeyden ibarettir. 
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(:!CaJ1 (SALİH) :  Her bozukluktan arınmış 
' alandır. 

�CaJ1 (SAİKA) Yıldırım: Ateşle beraber çıkan 
sestir. Denildi ki: Sa i ka ; şiddetli gök 
gürlemesinin sesidir ,  ki insanın 
bayılınasına veya ölmesine sebeb olabilir. 

�CaJ1 (SALİHİYYE) : Salihi 'nin taraftar-
, larıdır. İlim, kudret, işitme ve görmenin, 
ölüyle beraber kıyamını (devamını) caiz 
gördüler. Cevher 'in, bütün araziardan 
boş olmasını caiz saydılar. 

�1 (SABR): Bela ve musibet acısından, 
Allah'a değil de, Allah'tan başkasına 
şikayet etmemektir. Çünkü Yüce Allah, 
EyyO.b aleyhisselamı, kendisinden zararın 
savulması için dua edip sabretmesi sebe
b iy le  şu söz le rinde övmüştür :  
"Muhakkak ki Biz onu sabreder bul
duk . "  (Sad: 44) "Eyyub'a gelince, o 
Rabbine; benim başıma dert geldi. 
Sen, merhametiiierin en merhamet
lisisin! diye niyaz etmişti. " (Enbiya: 
83) Bundan öğrenmiş olduk ki, kul, ken
disinden zararın giderilmesi için Allah 
Teala'ya dua ettiği zaman, bu sabrını et
kilemez. 
Kul , Allah Teala'ya karşı mukavemet 
eşmiş ve O 'nun güÇlüklerine tahammül 
da'vasında bulunmuş gibi olmaması için, 
Al lah Teala şöyle buyurmuştur: 
"Andolsun Biz onları azab ile yaka
ladık, ama yine Rablerine boyun 
eğmediler, hiila da yalvarmıyorlar. 
(Mi.i'min-Gn: 76) ·çünkü kazaya r€ızı ol
maya, başkasına değil de, Allah'a şikayet 
zarar vermez. Bu ancak kaza olunanda 
rıza ile zarar verir. Biz, kaza olunana rıza 
ile mtihatab kılındık. ·zarar ise mukazza 
bih 'tir. Bu ise, kul gerek ona razı olsun, 
gerekse razı olmasın, kulun aynının muk-

tezasıdır. Nitekim Resuluilah (s .a.v.) şöyle 
buyurmuştur: "Kim bir hayır bulursa, 
Allah'a hamd etsin. Kim de bundan 
başkasını bulursa, ancak kendisini 
kınasın." Ancak kazaya razı olmak gere
kir. Çünkü kul, efendisinin hüküne razı 
olmalıdır. 

�1 (SIHHAT): Bir halet veya melekedir 
ki onunla fiiller yerlerinden salimen 
çıkarlar. 
Sıhhat, fakihlere göre, fiilin, ibadetlerde 
kazayı düşürücü olmasından veya 
muamelatta şer'an ondan istenen semer
elerinin kaza üzerine terettüb etmesine 
sebeb olmasından ibarett ir .  Bunun 
karşısında buthin vardır. 

�1 (SAHV) Ayı/ma: Arif kişinin, kendini 
kaybetmesinden ve duyusu yok ol
masından sonra, duyarlı olmaya (ihsasa) 
geri dönmesidir. 

�1 (SAHIH): Arapçada; baş, orta ve so
, nunda; illet harfi, hemze ve tad 'if 
(tekrarlanmış harf, şeddeli harf) bulun
mayandır. Nahiv"ilere göre; sonunda il
let harfi olmayan bir isimdir. 

�1 ( S A H I H )  i b a d e t l e r  v e  
, muamelelerde S ah ih ; rükünleri ve 
şartları bir araya toplanmış olup, hüküm 
hakkında mu'teber alandır. 

�1 (SAHIH ) :  Kendisine güveni len 
, ( i  'tirriiid edilen) şeydir. 

��1 0-- �1 (SAHIH MİN EL- HADIS): 
' '"Hadı:s-ı ' Sah!h" maddesinde açıklaması 

geçti. 

u;�1 (SAHABI): Örfte; Hz. Peygamber 
(s .a.v.)'i gören ve ondan bir şey rivayet 
etmese de, onunla uzun süre sohbet 
etmiş olan (mUslüman) kimsedir. 
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Denildi ki: Onunla sohbeti uzun olmasa 
da sahabi sayılır. 

j:{,ı1 (SIDK): Lügat bakımından, hükmün, 
vakıa uygun olması, demektir. 
Hakikat ebiinin ıstılahında; helak yerle
rinde gerçeği söylemektir. 
Denildi ki; sıdk, seni ancak yalanın kur
tardığı bir yerde doğruyu söylemendir. 
Kureyri demiştir ki: Sıdk; senin halle
rinde aldatma,  inancında şüphe ve 
arnellerinde kusur olmamasıdır. 

olduğu kimse için, lazım fiilden türemiş 
kelimedir. Ör. ;;,:.;..� �__} = Kerlmun ve 
hasenün gibi. ' 

WÔJI�l.L..J1 (SlFAT-I ZATIYYE) :  Bunlar, 
Allah 'ın vasıflandığı sıfatlardır. Bunların 
zıdları ile Allah Teala vasıflanmaz. Ör. 
Kudret, İzzet, Azarnet ve diğerleri 
gibi. 

� ... (;...ıı (SARF): Kelimelerin, i'lal ba_kımından 
halleri kendisiyle bilinen ilimdir. 

Denildi ki: Sıdk, yalanın zıddıdır. Ancak 1: ı' ... ;lı �iL.Jı (SlFAT-I Fİ'LİYYE): Bunlar, 
şu var ki o ,  olduğu gibi haber verilen ' iıdları ile Allah'ı vasıflandırmak caiz olan 
şeylerdendir. sıfatlardır. Ör.Rıza, rahmet, öfke, gad

( S IDDIK) : dili ile 
söylediğini, kalbi ve arneli ile doğrulayan 

kişidir. 

i.:i�1 (SADAKA): Allah Teala tarafından, 
karşılığında sevab verilen bağıştır. 

�:{,ı1 (SADR) :  Be yt 'te, birinci mısra'ın ilk 
cüz'üdür. 

0:;aı1 (SARF) : Lügatta; def' ve reddetmek 
anlamındadır. Şeriatta ise; semenlerin 
(para veya bedellerin) bazısını bazısı ile 
satmaktır. 

r:..;..,ı1 (SARIH): Hakikat veya mecaz olarak 
, çok kullanılması sebebiyle maksadı açık 
olan söz için bir isimdir. sonuncu kayd ·iie, 
"Sattım ve satın aldım" gibi, beyan 
kısımları haric kalır. Sarihin hükmü, niy
ete ihtiyac olmaksızın mucibinin sabit ol
masıdır. 

�1 ( S A ' K ) :  (Tasavvufta) , $übühat 
(tesblhler, nafile namazlar, dua ve yalvar

malar) ile varid olan zat! tecelli sırasında 
H a  k k içinde fanl olmaktır, ki bu 
Sübuhat'ta yaratıklara ait şeyler yanıp 
kavrulur. 

ab ve benzerleri gibi. 

CEMALİYYE) :  
Lütuf ve rahmet ile ilgili olan sıfatlardır. 

�� �u:aı1 (SlFAT-I CELALİYYE): Kahr, 
izzet, azarnet ve kuvvet ile ilgili olan 
sıfatlardır. 

iLJ1 (SIFAT): Mevsufun zatı ile lazım olan 
emaredir, ki mevsQfun zatı onun ile bilin
ir. 

;;o/ .. n SAFKA) : Lügatta; akd sırasında eli 
vurmaktan ibaretti�. (Mesela ,  . satış 
sözleşmesi yaparken, satışın kesinliğini 
bildirmek için, elini karşısındakinin eline 
vurmak gibi.) 
Şeriatta; genel olarak, sözleşme (=akd) 
yapmaktan ibarettir. 

.)]ı :  l.L. (SAF A-l ZİHİN): Yorulmaksızın , 
isteneni çıkarmaya nefsin hazır ve elve
rişli olmasından ibarettir. 

i;.:,ı1 (SAFVET): Eunlar, gayriyyet kirinden 
arınınakla birleşmiş (safa ile müttefik) 
olanlardır. 

· 

� (SAFİY) :  Bu, Hz. P e y g a m b e r  
iLJ1 (SIFAT): Zat'ın bazı hallerine delalet (s.a.v.)in kendisi için seçip ayırdığı şeydir. 

eden isimdir. Bu, mesela: Uzun, kısa, Kılıç veya at veya cariye gibi. 
akıllı, ahmak v.s. gibi niteliklerdir. 

J'{,'lı iLJ1 (SlFAT-I MÜŞEBBEHE): Ken-
disiyle fiilin , sübQt anlamında kaim 

�1 (SULH ) :  Lügatta ;  barış yapmak, 
uzlaşmak, anlamında bir · isimdir. Bu, 
çekişmeden sonra taraflar arasında olan 
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barışmadır .  Şeriatta ise, çekişmeyi 
kaldıran bir sözleşmedir (akd'dir). 

�_taı1 (SALAT): Lügatta; dua anlamındadır. 
ŞerTatta ise , takdir edilmiş vakitler içinde 
mahsur olan şartlarla bilinen zikirlerden 
ve özel rükünlerden ibarettir. Yani na
mazdır. 
Yine saliit; dünya ve ahirette Resuluilah 
(s.a.v.) Efendimiz için ta'zim taleb etmek
tir. 

�1 (SILM): ArCız ıstılahında; ayrı olan Vet

ed  'i kaldırmaktır. Geriye � =Mef' fi 

kalması için u'l_;;;;.. =Mef'filat'tan (u�)ın 
kaldırılması gibi. Bu, J:.J =faalne ' ye  
nakledilir ve Aslem diye adlandırılır. 

�:-ran (SALTİYYE) : Osman İbn Ebi's
Salt 'a nisbet edilen fırkadır. Bunlar, 
Acaride fırkası gibidir. Ancak bunlar de
diler ki: Kim müslüman olur ve bizden, 
himaye edilmesini isterse, onu dost edini
riz, fakat çocuklarından uzak dururuz. 
Onlar büluğa erince İslam'a çağırılırlar, 
(kabul etmezlerse) öldürülürler. 

L:�l (SANAAT): Nefsani bir melekedir, ki 
ihtiyar! fiiller ondan, enine boyuna 
düşünmeksizin meydana gelir. 
Denildi ki; sanaat, arnelin keyfiyyeti ile 
ilgili ilimdir. 

�ı ; ::-,., (SAN' A T 'UT- TESMIT) : 
Mensur kel-imelerden ve kısırnlara 
ayrılmış beyt'lerden sonra, bunların biti
mine kadar tek�arlanmış başka bir kafiye 
getirilmesidir. lbn Düreyd 'in şu sözü, 
gibi: 

�� .,..,..Wı ::,.. tl; LJ 
' ' ' 

�;.. r� c;,:uG 41 � 
�) cl� �t ,;') C.ı 

�:Uı �4�1 � r::-"" .:,ı .• 

Kaside, sonuna kadar böyle devam et
mektedir. 
Sagani 'nin , Meşarık dibacesindeki şu 
sözü de böyledir: 

�ı �1c.:, r-�oı ..s/�� �ı ..,;;..� (--Jı � 
" "-i  ıj� '1� ;_,� 

"Çürümüş kemikleri dirilteri, kalemi 
yürüten, ümmetieri yaratıp türeten, 
kişileri, kendisine kulluk etmeleri ve 
o rtak koşmamaları ıçın var 
eden . . .  "Dibace sonuna kadar böyle 
devam etmektedir. 

�ı S I HR) : (Sıhrıyyet ,  müsaheret) : 
Yakınlığı olan veya olmayandan, kendi
siyle evlenmek sana helal alandır. 
Bu,Kelbi'nin sözüdür. Dahhak demiştir 
ki: Sıhr, süt akrabalığı (=rada)dır. Neseb 
bakımından haram olan, sıhr bakımandan 
da haram olur. Denildi ki: Sıhr, nesebden 
haram olandır. 

::.,�1 (SAVT) Ses: havanın, kulak deliğine 
taşıdığı, (titreşen) hava ile oluşan bir key
fiyyettir. 

:,.,ı;aı1 (SAVAB) :  Lügat bakımandan, doğru 
iş ve söz, demektir. lstılah bakımandan, 
inkarı caiz olmayan sabit iş ve durumdur. 
Denildiki: S a v a  b ,  hakka isabettir 
(gerçeğe uygunluktur) . 
Savab, sıdk ve hak arasındaki fark 
şudur: Savab; aslında bulunan bir durum
dur ki onu inkar etmek caiz olmaz. Sıdk; 
zihinde olanın, haricde olana uygun ol
masıdır. Hak ise; hariçte olanın zihinde
kine uygun olmasıdır. 

�ı t,:_, (SÜRET'ÜŞ-ŞEY') :  Müşahhasat 
' (yani. somut şeyler) in hazfi sırasında ken

disinden alınan şeydir. 
Denildi ki: Bir şeyin sureti, kendisiyle bir 
şeyin bilfiil hasıl olduğu şeydir. 

;� ' -:-Jd��l (SURET-i CİSMİYYE): Ken-
- cilsinden başka mahalli için varlık bulun
mayan, ilk bakışta cisimden algılanan üç 
boyutu kabul eden, basit, bitişik bir cev
herdir. 
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�ı i�_,...al1 (SURET-i cisMiYYE): İ l k  �1 (SAFiR): Lügatta, ıslık ve kuş sesine 
'ba'kışta duygu (hiss) ile algılanıp, buudlann 
hepsinde mümted olan cevherdir. 

��� i�_,...al1 (SURET-i NEV'iYYE): İç ine 
, girdiği (hulul ettiği) şeyin varl ığı ol
maksızın, bilfiil varlığı tamam olmayan 
basit bir cevherdir. 

�:,:,ı1 (SAVM) :  Lügatta; genel anlamda 
imsak, yani tutmak demektir. Şeriatta, 
özel bir tutmaktan ibarettir ki o da, niyy
et ile beraber sabahtan akşama kadar ye
mekten, içmekten ve cinsi ilişkiden , 
(nefsi) tutmaktır. Yani oruçtur. 

�1 (SAYD) A v: Eti, gerek yenen ve ge
rekse yenmeyen olsun , kanadı veya ay
akları ile, ürküp kaçan ve ancak hile ile 
yakalanan hayvandır. 

�:;_ıı �G (SAHiB-i TERTiB): Burada 
'tertib�den maksad, namaz vakitleri 
arasında kaza ve eda yönünden sırayı 
göze tmekt i r .  Üzer inden  namaz  
geçmeden, büluğ çağından beri namaz 
kılıp en az altı vakit namazını kazaya 
bırakmamış kimseye tertib sahibi (=sahib-i 
tertlb) denilir. Böyle bir zat bir vakit na
mazını kazaya bırakmış oisa, bu namazını 
kaza etmedikçe bunu takib eden vakit na
mazını eda etmez. Bunlar arasında tertibe 
(sıraya) riayet eder. (A.E.) 

��1 (SAHABE) :  Sahabi, kelimesinin 
çoğuludur. "Sahib" kelimesinin çağulu 
olan "Sahb" ,  "Ashab" ve "Sıhab" da 
aynı anlamda kullanılır. "A m m e - i 
Sahabe" Sahabe'nin çoğu, ekserisi, de
mektir. 
Sahabe:  Resuluilah (s .a .v.) Efendimizi, 
müslüman olarak görüp kendisiyle sohbet 
etme şerefine eren ve müslüman olarak 
ölen kişilere denir. (A.E.) 

�;';'all (SAFKA): Satış sırasında, satışın kesin
liğini bildirmek için elini karşısındakinin 
eline vurmak demektir. Akid ve satış an
lamlarına da gelir. 

denir. Tecvid ıstılahında; safir harfleri 
olan ..r'=sad, ..,.=sin ve j=ze harflerini 
okurken, kuş veya ıslık sesine benzer 
kuwetli ve keskin bir sesin çıkmasına de
nir. (O.K.) (A.E.) 

�1 (SAKK): İ'lam, hakimin da'va edilen 
muameleye, hadiseye ve bu hususdaki 
hükmüne dair tanzim etmiş olduğu 
vesikadır. Çoğulu; Sukfik'dur. (A.E.) 

i_td1 (SAL4.T): Meşhur olan kavle göre; 
salat; lügatta, dua anlamına gelir. Şeriat 
örfünde, bildiğimiz ve özel erkan ve 
ezkar ile kıldığımız namaz, demektir. 
Bazı bilginiere göre, salat ; Allah'dan 
olursa rahmet ;  meleklerden olursa, 
istiğfar; mü'minlerden olursa, bazısının 
bazısı için dua etmesi anlamına gelir. 
(Keşşaf) 
Peygamber Efendimizin (s . a .v . )  adı 
anıldığı zaman salat-ü selam okumanın 
hükmüne gelince; bunun farz veya vacib 
olduğunu söyleyenler vardır. Peygambe
rimize salaviH getirmenin ma'nası, ona 
ta'zim, tebrlk ve dua e t m e k t e n  
ibarettir. (Buhar!, T.Terc.) 

i_,Laıl (SALAT) Sa/d: Cuma günleri, sabah 
namazından ve öğ leden önce ,  
müezzinlerin minarelerde, Hz. Peygam
ber (s.a.v.) 'e salat-u selam getirmele
rine; "Sabah salası, Cuma salası" de
nir. 
Birisi ölünce de, vakitsiz, minarede sala 
verilir. bu salaya; "Ölüm veya cenaze 
salas ı " ,  denir. Meydan okumaya da 
"Sala" dendiği vardır. Mesela: "Benimle 
başa çıkacak kişi varsa sala" denmesi 
gibi. (T. Dey.) (A.E.) 

j D : o � -J� -:;� ( s ·ô F 1 
MUT ASAVVIF-MUSTASVIF) : Alimler ,  
bu kelimeler arasında fark görmüşlerdir. 
Şöyle ki: 
Sôfi; tasavvuf ehline göre, nefsinden 
fani olup, Allah ile baki alandır. 
Mutassavvıf ;  bu dereceyi taleb için 
çaşılan kimsedir. 
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Mustasvıf ise; kendisini sôfi ve muta
savvıfa benzeten kimsedir. Maksadı, 
mevki ve dünyalık kazanmaktır. Gerçekte 
sôfi ve mutasawıf değildir. (Keşşaf) 
Bazıları, bu üç kelime arasındaki farkı 
şöyle açıklamıştır: 
Sôfiyye ; sahib-i vusul, yani tasavvufun 
fiiliyatı ile uğraşanlardır. 
Mutasavvıfe; sahib-i usul, yani tasavvu
fun fikriyyatı (felsefesi) ile uğraşanlardır. 
Mustasvife; sahib-i fuzul, yani gereksiz 
ve boş şeylerle uğraşan kimselerdir. 
(Y.İlm-i Kelam) 
Bununla beraber, tasavvuf kitabiarında 
"Sôfi" ve "Mutasavvıf" kelimelerinin ,  
biri diğerinin yerine kullanılmış olduğu da 
az değildir. (A.E.) 

�1 (SAGiR) Sabf: Henüz büluğ çağına 
ermemiş çocuk demektir. "Mümeyyiz" 
ve "Gayr-i mümeyyiz" kısımlarına 
ayrılır. 
Sağir-i mümeyyiz" ;  alış-verişi anlayan, 
yani; satmanın mülkü izale ettiğini, satın 
almanın da mülkü calib olduğunu bilen ve 
onda- beş aldanmak gibi gabn-i fahiş 
olduğu zahir ve herkesee ma'lüm olan bir 
gabni, gabn-i yesirden ayırabilen 
çocuktur. 
"Sagir-i gayr-i mümeyyiz" ise; sat
manın salih, satın almanın calib olduğunu 
bilmeyen ; gabn-ı fahişi ,  g ab n - i  
yesirden (yani aşırı aldatmayı, az aldat
madan) ayırd etmeye kadir olmayan 
çocuk demektir. (I.F.K.) (A.E. ) 

yl�l (SAVAB): Hata'nın karşıtıdır. Savab 
ve hata (=doğru ve yanlış), ictihad olu
nan şeyler (=müctehedat) hakkında kul
lanılır. Hak ve batı! ise, itikad olunan 
şeyler (=mu'tekadat) hakkında kullanılır. 
Hatta bize, mezhebimiz ve füru'dan bize 
muhalefet edenlerin mezhebi hakkında 
sorulsa, şöyle cevab vermemiz gerekir: 
Bizim mezhebimiz, hataya ihtimalli 
olan savabdır. Bize muhalef edenle
rin mezhebi ise, savaba ihtimalli olan 
hatadır_ 
Şayet bize, itikadımızdan ve itikad olunan 
şeylerde bize muhalefet eden kimselerin 
itikadından sorulsa şöyle dememiz gere-

kir: Hak, bizim üzerinde bulunduğu
muzdur. Batı! ise, hasımlarımızın, 
üzerinde bulunduğudur. İşte şeyhler
den böyle nakledilmiştir. Meselenin 
tamamı fıkıh usulünde anlatılmaktadır. 

* * 
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Jlal1 (DALL) : Malikinin evine giden yolu, 
kasıdsız şaşırıp sapan köledir. 

�1 (ZABT ) : Hazm, (yani bir şeyi 
bağlamak, mazbCıt ve sağlam yapmak)tan 
ibarettir. 
lstıHihta; sözü işitilmesi gerektiği gibi 
işittirmek, sonra onunla kasdedilen 
ma'nayı anlamak, sonra clanca gücüyle 
onu bel iemek ve onu · başkasına 
ulaştırıncaya kadar müzakeresiyle 
üzerinde sebat eylemektir. 

�ll (DAHK) Gülme: Yerleşik olmayan bir 
durumdur, ki gülen kimsede hasıl olan 
taaccüb sebebiyle, birden ruhun dışarı 
doğru hareketinden meydana gelir. 
Gülmenin sının, gülenin hndisi tarafından 
işitilip, komşuları tarafında:1 işitilmeyendir. 

�1 (DUHKE): Sufre vezninde, kendi
sine insaniann güldüğü kimsedir. Hemze 
vezninde olursa, insanlara gülen kimse 
anlamındadır. 

0(.l.a.J1 (ZIDDAN) : Varlıkla ilgili iki sıfattır, ki 
bir yerde ardarda gelirler. Ancak ikisinin 
bir araya toplanması imkans:zdır. Si�ıah 
ve beyaz gibi. 

.J:'J�I ..} y� (DARB Fi 'L- ARÜZ) : 
- Beyt'in- ikinci mısraının son cüz'üdür. 

�J..J i � y:;aı1 (DARB Fİ'L- ADED): İ k i  
- adeclden birinin, diğer adedie katlan-

masıdır. 

iill...:J I �JJ�1 (ZARÜRİYYE-İ MUTLAKA): 
MevzQ ' için hamledilmiş olanın sübCıtu 
zarCıreti i le veya mevzCı'un zatı var 
olduğu sürece sübCıtun selb edilmesi 
zarCıreti ile hakkında hüküm verilcndir. 
Sübfitun zarfireti ile hakkında hü!{üm 
verilen, mGcib zarfıriyyettir. bizim şLı 
sözümüzde olduğu gibi: "Her insan biz-

zariire hayvandır" Sundaki hüküm, 
varlığının bütün vakitlerinde insan için 
hayvan olmanın sübCıtu zarCıreti iledir. 
Selb zarfireti ile hakkında hüküm verilen 
ise, salib olan zarfıriyyettir. Bizim şu 
sözümüzde olduğu gibi: "İnsandan hiç 
bir şey bizzarfire taş değildir. " Bunun 
hakkındaki hüküm, insanın bütün vakitle
rinde ondan taşın selb edilmesi zarfıreti 
il edir. 

i�J;,ı1 (ZA�ÜRET): Zarar'dan !üretilmiştir. 
Zarar, kendisi için defedici bulunmayan 
şeyden nazil alandır. 

�1 (DAIF) Zayıf: SübCıtunda söz edilen 
şeydir. Mesela ,  ile :__... Cb:;. 
=Kırtas 'da ,  kaf'ın özüresi ile "Kurtas'' 
diye okunınası zayıf sayıldığı gibi. 

J.,JGı � (DA'F'UT- TE'LIF): S ö zün 
�i.izlerinin derlenmesi, nahiv kuralına uy
gun olmasıdır. Lafzen veya ma 'n en zi-
kirden önce ızmar yapmak gibi. Ör. :.,_.� 
'ı..:;_j ::O)I.i = "Kölesi Zeyd'e vurdu" gibi. 

c:..,.ı:;Ji ::,_. :_., .• :.afl (DAİF MİN EL- HADIS) 
-Zayı( hadi�: Has en hadisten daha aşağı 
mertebede olan hadistir. Onun zayıflığı, 
kimi kez bazı ravilerinin ad�letsiz veya 
kötü hıfz veya inançta töhmet gibi, za'fı 
sebebiyle olur. kimi kez de, irsal , inkıta' 
ve tedlis gibi başka sebeblerle olur. 

iJ)G,.rj DALALET): Mat!Cıba ulaştıran şeyin 
bulunmamasıdır. Denildi ki: Dalalet, 
matlfıba ulaştırmayan bir yola �girmektir. 

�U1 (DIMAR): Aynısı var olup kendisinden 
yararlanmak umulmayan (veya bir daha 
sahibine dönmesi düşünülmeyen) maldır. 
Gasbedilıniş mal ve ·isbatı mümkün ol-
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mayan inkar edilmiş mal gibi. 

0�1 (DAMAN) Zımôn: Olmuş veya olacak 
bir zarara karşı verilen sağlamlık nesnesi
dir (Kefalet veya garantidir). 
Ya da zıman; bir başka kimse ü_ �rindeki 
vacib olan hakkın sorumluluğunu 
üstlenmekten ibarettir. 
Mecelle 'n in 4 1 6 .  maddesine göre, 
darnan (zıman); bir şeyin, misliyyat 'tan ise 
mislini ve kıyemiyyat'tan ise kıymetini 
vermektir. Verilen veya ödenen o şeye 
de (mazmun) denir. (A.E.) 

..J�J.ıı 0� (DAMAN) zaman, zıman 'ÜD
, DEREK) :  Mebi' istihkak edildiğinde 

(alışverişte akd tamam olduğu halde), b u 
satışta sana gelen (zarar)a kefil oldum, 
demesi sebebiyle , satıcının parayı 
(semeni) müşteriye geri vermesidir. 

�1 0G (DAMAN'UL- GASB): Kıyınet 
ile ödenmiş olan şeydir. 

ı:,A)ı 0G (DAMAN'UR-REHN): Daha az 

ile ödenmiş olan şeydir. 

�i 0L..::o (DAMAN'UL- MEBİ'): Az veya 
'çok olsun, semen ile ödenmiş olan 
şeydir. 

�G.ıı (DANAİN) : Bunlar, Allah ehlinden 
' olan gözde ve seçkin kişUerdir ki, Allah 

katında değerli olmalanndan dolayı ko
runup esirgenirler. Nitekim Resuluilah 
(s.a .v.) şöyle buyurmuştur: 
"Allah'ın, yaratıklarından, gözde ve 
seçkin kulları vardır. Onlara parlayan 
nur giydirmiştir. Onları aliyet içinde 
diriltir ve afiyet içinde öldürür." 

: �1 (ZIYA): (Tasavvufta), Ağyan (başka
larını), Hakk'ın gözüyle görmektir. 
Çünkü Hakk, bizatihi idrak olunmayan 
bir nurdur ve O, bunurıla idrak. ()lunmaz. 

-- kimleri bakımından ise, i(Mık olunan bir 
nGrdur, ki O bununla idrak olunur (varlığı 
anlaşılır) . İşte o bununla idrak olunması 
bakımından kalb açı ldığı zaman, 
aydınlanmış basiret, ağylm onun nuru ile 
görür. Çünkü esrnal nurlar, kainata 
ilişmeleri bakımından, onun siyahlığı ile 

karışmışlardır. İşte bununla onun 
gündüzleri gizlenir de, ağyar onunla idrak 
olunur. Nitekim güneş yuvarlağı karşısına 
ince bir bulut geldiği zaman güneşin idrak 
olunması gibi. 
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:_....t1J1 ( T A H i R ) : A l l a h  Te a l a ' n ı n ,  �_),J1 (TARİK): Hakkındaki sahlh nazarla 
muhalefetle�den kendisini koruduğu kim
sedir. 

.r"L1J1 �LJ, (TAHiR'UZ-ZAHİR) : Allah ' ın ,  
ma' siyetlerden (günahlardan) kendisini 
koruduğu kimsedir. 

J:>WI �U. (TAHİR 'UL- BATIN) : A l l a h  
Tea li'nın , vesveselerden ve kötü 
düşüncelerden kendisini koruduğu kimse
dir. 

,ı-11 :_...u, (TAHİR'US- SIRR): Göz kırpacak 
kadar, Allah'tan gafil olmayan, O'nu un
utmayan kimsedir. 

�)(Jr, :,:.ıı :_...u, (TAHiR'US- SlRRI VE'L
, ALANİYYE): Hakk'ın ve halkın bütün 
haklarını, her iki tarafı da gözetmeye 
gücü yettiği için, yerine getiren kimsedir. 

�thıl ( T A A T ) :  Bize göre ,  emr in 
muvafakatıdır. Mu'tezileye göre, iradenin 
muvafakatıdır. 

�G,.._,�I :,..1ıı (TIBB-I RÜHANİ): Kalbierin 
' kemalatını , afetlerini , hastalıklarını ,  
devalannı, onların sıhhatini ve i'tidalini 
koruma keyfiyyetini bilmektir. 

matluba erişmek mümkün olan şeydir. 
Hakikat ebiinin ıstılahında; Allah 
Teala'nın merasiminden ve O'nun, ken
dilerinde ruhsat bulunmayan meşru' ve 
teklifi hükümlerinden ibarettir. Çünkü 
ruhsatlan araştırmak, yolda durmayı ve 
ara· vermeyi gerektiren tablatın tenflsine 
sebebdir. 

�i �_).ı1 (TARİK-I LİMMİ): (Mantık il· 
- �·ıinde); orta terimin (= hadçi-i evsat'ın) , 
zihinde illet olduğu gibi, haricde hüküm 
için illet olmasıdır. Şu sözde olduğu gibi: 
Bu kimse, ateşlidir. Çünkü o, ahiatı 
(yani kan, sevda, safra gibi elemanları) 
bozulmuş kimsedir ve her, ahiatı bo
zuk olan ateşlidir. Öyleyse o,  
ateşlidir 

�'fı�_),J1 (TARİK-I İNNİ): (Mantık ilminde); 
, ort� terimin (hadd-i evsat 'ın) hüküm için 
illet olmamasıdır. Bilakis o, müddea'yı, 
naklzını ibtal etmekle isbat eylemekten 
ibarettir. Mesela, aklın hadis olduğunu 
ibtal etmekle onun kıdemini isbat eden 
kimsenin şu sözünde olduğu gibi: Akıl, 
kadimdir. Çünkü eğer hadis olsaydı, 
maddi olurdu. Zira her hadis olanın 
geçmişi maddedir. 

�t;._,)ı �1 (TABİB-i RÜHA.Ni): Bu tıbbı h._),J1 (TARIKAT) : ·Manzilleri katetmek ve 

bilen, lrşad etmeye ve olgunlaştırmaya 'makamlarda yükselmekle Allah Teala'ya 
kadir olan şeyh'tir. giden yola girenlere özgü olan slrettir 

(gidiş ve davranıştır, yaşayış biçimidir). 
�11 (TAB' ) :  insanda, iradesiz vaki' olan 

şeydir. Denildi ki: insanda yaratılmış olan 
cibillettir (huy, mlzac ve yaradılıştır) . 

WJı (TABİAT): Cisimlerin içinde bulunan 
bir kuvvettir ki cisim onunla tabii 
kemaline erişir. 

y).ı1 (TARAB): Şiddetli üzülme veya se-
vinçten insana 
(yeğniliktir). 

g elen hafif l ikt ir 

'�:,hı1 (TARD) :  İlietin varlığından dolayı 
hükmü gerektiren şeydir. O, sübutta 
telazumdur. 
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�Q1ı1 (TUGYAN) Azgın/ ık:  isyanda haddi 
aşmaktır. 

J)i.kı1 (TALAK) Boşama: Lügatta; kaydı gi
derme, boş bırakma ve salıverme an
lamındadır. Şeriarta ise; nikah mülkünü 
gidermektir. (evlilik bağını yok etmektir) . 

Li:.:...,l l J)\1, (TALAK-1 BİD'AT): Erkeğ i n ,  
k1ı.rısını bir söz ile ü ç  kez veya bir ternizlik 
içinde üç kez boşamasıdır. 

�1 J)ll, (TALAK-1 SÜNNET): Erkeğin , 
karısını üç temizlik içinde üç kez 
boşamasıdır. 

�VI J)\1, (TALAK-1 AHSEN): Erkeğ i n  
karısını, kendisiyle cinsi ilişkide bulun
madığı bir ternizlik içinde bir kez 
boşaması ve diğer bir boşama yap
maksızın iddeti bitineeye kadar onu 
bırakmasıdır. 

:'.>\1ıı (TILA'): Pişirilip, üçte ikisinden daha 
'azı gitmiş olan üzüm suyudur. 

:.,.:J.ı1 (TAMS) :  Nurların nurunun sıfatları 
içinde gezip dolaşan kimsenin rüsGmunun 
(adetlerinin ve dini kaiderin) tamamiyle 
yok olup gitmesidir. Böylece kulun 
sıfatları, Allah Teala'nın sıfatları içinde 
yok olur. 

�c,1ı1 ( TAV  AL İ ' ) :  İlahi isiınie rin te
, eellllerinden kulun içinde ilk beliren 

şeylerdir. Böylece kulun ahlakı ve 
sıfatları, içinin aydınlatılmasıyla güzellleşir. 

��LJ.ı1 (TAHARET): Lügatta; remizlikten 
ibarettir. Şeriatta ise; özel ve belirli 
uzuvları, özel ve belirli bir nitelikle 
yıkamaktır. 

J._ı1 (TAYY): (ArGz ilminde); sakin olan 
dördüncü harfi kaldırmak (hazfetmek)tir. 
Geriye ;)...::.= Müsteilün kalması için, 
::,W:::..:.= Müstef'ilün'ün fa'sını kaldırmak 

. ı :•,' gibi. Bu da � =Müfteilün'a nakledilir 
ve Matviyy diye adlandırılır. 

�lİzl1 (TALİB) : Lügatta; isteyen , an
lamındadır. 
Terim olarak; Alevilerde, bir ocağa, 
yani o ocaktan gelen Dedeye uyanlara, 
o "Ocağın talibi" ve Dede olmayanlara, 
yani Hz. Peygamber (s .a .v.) soyundan 
gelmeyeniere genel olarak " Talib" de
nir. (T. Dey.) (A.E.) 

::,;.dzıı (TAGÜT) : Haddi aşan .her şeydir. 
Allah 'tan başka tapınılan her şeye 
"Tagôt" adı verilir: Tekil ve çoğul olarak 
kullanılır. 
Tagôt; haddi aşan her şeyden ibaret 
olduğu için; büyücüye, kahine, cinlere ve 
hayr yolundan alıkoyan her şeye "tagfit" 
adı verilmiştir. (Müfredat) (A.E.) 

jl).ı1 (TIRAZ): Lügatta; nakış, şekil, moda, 
model, iyi kumaş dokunan yer gibi an
lamlara gelir. 
Tarih ıstılahı olarak; halrfelere mahsus 
alametlerdendir. Hükümdarlar, kendi 
isimlerini veya birtakım özel alametleri, 
kendilerine özgü olarak ipekten yapılan 
giysiye, kumaş dakunduğu zaman 
işletirlerdi. İşte bu yazılara ve özel 
işaretiere "Tıraz" adı veriliyordu. Bun
dan maksad; bugünkü resmi elbisede ar
anan maksad gibi, giyinen kişilerin halka, 
devlet adamlarından olduklarını belirten 
bir kıyafet ile görünmelerinden ibarettir. 
(İ.M.T.) (A.E.) 

h. _,kıl (TARIKAT): Lügatta; yol anlamına 
'gelen arapça bir sözdür. Tasavvufta; 
Allah'ın doğrudan bilgisine götürdüğüne 
inanılan ma'nevl yoldur. 
Miladı: 9. ve 1 O. yüzyıllarda tarikat adı tek 
tek her mutasawıfın izlediği manevi yolu 
adlandırmak için kullanılıyordu. Muta
sawıflann, şeyh adı verilen rehberlerinin 
çevresinde toplanmaya başladığı (M . 12.  
yüzyıl)dan başlayarak, önce şeyhlerin 
müritleri için koyduğu ibadet ve yaşarn 
kurallarını belirten Tarikat adı, zamanla 
bir şeyhin önderliğinde hayatını ve 
ibadetini belirli kurallara göre 
düzenleyen müridier topluluğuyla 
özdeşleşti. 
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Tasavvuf ehli arasında oniki tarikat 
olduğu söylenirse de, tarikatların sayısı, 
hele şubeleri de sayılırsa, bu sayıyı aşar. 
Meşhur olan oniki tarikat şunlardır: 
Bayrami, Bedevi, Bektaşi, Celveti, 
Dısuki, Halveti, Kadiri, Mevlevi, 
Nakş-Bendi, Rıfai, Sa'di, Şazili. 
Her şeyhin, Hz. Muhammed (s .a .v . ) 'e 
uzanan rühani bir silsilesi vardır. Silsile 
Hz .  Muhammed'e Hz .  Ali  yoluyla 
ulaşıyorsa tarikat Alevi, Hz. Ebu Bekir 
yoluyla ulaşıyorsa Bekri sıfatını .alır. 
(T.Dey- Ana B.) (A.E.) 

J)ilı1 (TALAK) : Üç kısımdır: 

a) Ahsen talak: Kadını , cima etmediği 
bir temizlik devresinde bir defa boşayarak 
iddeti geçineeye kadar terketmektir. 
b) Hasen talak: İçinde cima bulunmayan 
üç temizlik devresinde birer defa 
boşamaktır. 
c) Bid'i taHik: Bir defada üç sayı ile 
boşamak,  yahud hayız ha l inde 
boşamaktır. 
TaHik, vaki olması bakımından da, ric'i 
ve hain olmak üzere iki çeşittir: 
Ric'i taHik: Talakta kullanılan açık 
sözlerle yapılan talaktır. 
Hain talak ise: Kinaye sözlerle yapılan 
talaktır. (A.E.) 

Jl:,b.J1 (TAV AF) : Ka'be'nin çevresini usulüne 
göre yedi defa dolaşmaktır . Devirlerden 
her birine Şavt denir. 
Tavarın çeşitleri şunlardır: 
Kudum �avafı: Mekke'ye geliş tavafı 
demektir. Ifrad veya kıran haccı yapan 
atakiler yaparlar. 
Ziyaret tavafı : Hac'da farz olan tavaf 
budur. Arafat vakfesinden sonra yapılır. 
Veda tavafı: Buna Sade r tavatı da de
nir. Mikat sınırları dışından gelen 
hacıların, hacdan sonra Mekke 'den 
ayrılırken yaptıkları tavaftır. 

�;,1ı1 (TAYRE): Hafiflik, enayiiik, taşkınlık 
gibi anlamlara gelir. "Hayre " vezninde 
olup, uçmak anlamına gelen "tayr" dan 
masdardır. "Tayre"  ve "hayre " den 

başka, masdarlardan bu vezinde gelen 
yoktur. 

* 
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�lL.Jl (ZAHİR): S!ganın kendisiyle, işiten 
kimseye maksadı apaçık olan söz için bir 
isimdir ki, te'vll ve tahsis için muhtemel 
olur. 

?-Jı �ll;, (ZAHİR'UL- İLM): Tahkik ehline 
göre, mümkinatın a'yanından ibarettir. 

�_;,.) �ll; (ZAHİR'UL- VUCÜD): İsimlerin 
tecellllerinden ibarettir. Çünkü ilmin 
zahirinde imtiyaz; hakikidir. Vahdet ise 
nisb!dir. VucCıd'un (varlığın) zahirinde ise, 
vahdet hak!k!dir, imtiyaz ise nisb!dir. 

uK.:.lı �ll;, (ZAHİR'UL- MÜMKİNAT): 
Mümkir1'atın a'yan ve sıfatlarının suretleri 
ile Hakk'ın tecellT etmesidir. Bu ilahi 
vucfid  (yani tanrısal varlık) diye ad
landırılandır. Buna, zahir'ul- vucfid da 
denir. 

;_;ı�) �ll;,� �'Dı �\..1 (ZAHİR'UL- ME
ZHEB v'E ZAHİR'UR-RİVAYE): Bu iki
sinden maksad, İmam Muhammed 'in 
te 'lif etmiş olduğu; el-Me b s fi t ,  el
Cami'ui-Kebir, el-Cami'us- Sagir, es
Siyer'ui-Kebir'deki {güvenilir, sağlam 
riva.yetlerle bize ulaşan fıkh! meselel
er)dir. 
Zahir'ul- mezheb ve'r-rivaye 'nin gayri 
olandan maksad da, (bize zayıf rivayetle 
gelen); el- Cürdiniyyat, el-Keysaniyyat 
ve ei-Harfiniyyat'tır.(Bunlara Nadir'ur
Rivaye, adı verilmiştir.) 

�:,1!1 (ZARFİYYET) : Bir şeyin, başka bir 
şeye; ya, "Su bardaktadır" misalinde 
oldugu gib(hakikaten, ya da; "Kurtuluş 
İs lam' dadır"  misalinde olduğu gibi 
mecazen girmiş olmasıdır. 

:,llJ'ı J:,t.ll (ZARF-I LAGV): Kendisinde amil 

zikredilmiş olan zarftır. Ör . .>l.uı � � �j 
="Zeyd evde hasıl oldu.'' gibi. ' 

�;:• ' l ı  Jfll (ZARF-I MÜSTEKAR): Kendi
sinde amil takdır edilmiş olan zarftır. Ör. 
/.ı.Jı � J.:._j = "Zeyd evde(hasıl oldu)" gibi. 

tıiıı (ZULMET) Kara n lık: Ayd ın l a nmak  
özelliği olan şeyde nCırun {yani ışık ve 
aydınlığın) bulunmamasıdır. Zumet, keslf 
c i s im lerden yap ı lm ış gö lged i r  
(Tasavvufta), Bazan, ilahi zatı bilmeye 
de zulmet denir. Çünkü ilahi zat ile bera
ber olan i l im, başkasını meydana 
çıkarmaz. Çünkü zatı bilip anlamak, öyle 
bir karanlık verir ki onunla hiç bir şey 
idrak edilemez. Mesela, göz, ışığın kay
nağı olan güneş yuvarlağının ortasına 
iliştiğinde güneşin ışığı onu kapladığı za
man kamaşıp, bu durumda, görünebilen 
şeylerden hiç birini algılayamadığı gibi. 

Jwl (ZILL): Güneşin giderdiği gölgedir. Zıll, 
güneşin doğuşundan zevale kadardır. 
Meşayıh'ırt ıstılahında zıll; mümkün 
olan a'yanın teayyünatı ile zahir olan izafi 
varlıktır. 
Yüce Allah bu konuda şöyle buyur
muştur: "Rabbinin, gölgeyi (zıll'ı) nasıl 
uzattığını görmedin mi? Eğer dile
seydi, onu elbet durğun yapard ı . "  
(Furkan: 45) 

J� �·ı JlJl (ZILL-I EVVEL) : Akl-ı Evvel '  dir. 
Çünkü o, Allah Teala'nın nuru ile zahir 
olmı,w ilk gözdür. (Ayn'dır). 

.ı..J/"1 J_ı; (ZILL'UL- iLAH): Tanrı'nın gölğesi 
· (zillı), Hazret-i Vahidiyye ile tahakkuk 
eden kamil insan'dır. 

ill:J1 (ZULLE) : Ağaçlarının iki tarafından biri 
bu evin duvarı üzerinde, diğer tarafı, 
karşı komşunun duvarı üzerinde olan 
gölgeliktir. 
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::,J.ıı (ZANN): Karşıt ihtimal bulunmasıyla be
raber, ondan üstün olan inançtır (racıh 
i'tikaddır). yakin ve şek (kesin bilgi ve 
şüphe) hakkında kullanılır. 
Denildi ki; zann, üstünlük niteliği ile be
raber, şüphenin iki tarfından biridir. 

�4111 (ZIHAR): Erkeğin, zevcesini veya zev-
cesini ifade eden bir şeyini veya zevce
sinden şayi' bir cüz'ü, annesi, kızı ve kız 
kardeşi gibi, neseben veya radaen mah
remi olanların uzuvlarından, kendisine 
bakması haram olan bir uzva benzetmesi
dir. 

�Ô;J1 (ZAHİR): Lügatta ; görünen, meydan
da olan anlamındadır. 

Zahir; hikmetiyle ,  kudretiy]e, sıfatlarıyle 
varl ığı, birliği görünmesi bakımından 
Allah'ın adlarmdandır. Nitekim bu ad, 
Hadld suresinin 3. ayetinde geçer. Aynı 
ayette Allah'ın adlarından olarak "Batın" ,  
yani  gözle görülmeyen ,  zf:ıtıyla , 
görünmekten, aniaşılmaktan münezzeh 
olan anlamında geçer. 
Tasavvufçulara göre, zahir, görünen 
alemdir. Batm ise, bu izafi varlıklarda te
celli eden Tanrı sıfatlarıdır. Sıfat, zatın 
zuhuru; f i i l ,  yani iş ve eylem ise 
sıfatiann ziihiiru olduğundan sôfr' , ma
zharda, yani zuhur yerinde, zahiri, yani 
görüneni , görünmesi gerekli olanı, 
Tanrı'yı, Tanrı'nın sıfatiarını görür. 
(T.Dey.) (A.E.) 

:,_.ı U) ı �1 (ZANN-1 GALİB): Büyük bir ih
timal, veya kuvvetle tahmin etmek, veya 
gerçeğe en yakın zann demektir. 

::,G_,..4h.Ji���il1 (ZUHÜR VE ZUHÜRAT): 
Zuhilr; meydana çıkma, belirme demek
tir. Çoğulu; zuhur eden şeyler anlamına: 
Zuhilrat'tır. 
Tasavvuf ehli, meydana gelen şeylere: 
Zuhilrat., derler. "Zuhilrat'a tabi' ol
mak" ,  beliren, meydana çıkan olaylara 
uymak, onlara göre hareket etmek an
lamına gelir. 
Aynı zamanda "Zuhiirat" ,  umulmadan 

gelen nezir ve niyazlardır. "Zuhiirat ile 
geçinmek" , belli bir iş karşılığı, belli za
manda bir geliri olmayan kişinin, gelen 
nezirlerle geçinmesini bildiren bir de
yimdir. Rü'yalara da "Zuhilrat" dendiği 
vardır. (T.Dey.) (A.E.) 

�Ô;Ji (ZAHİR) : İşiten kişiye, sözün kendi
siyle, maksad açık ve belli olan şeydir. 
Yüce Allah 'ın şu sözleri gibi: "Allah 
bey' i (=alış-verişi) helal kıldı. "  (Bakara: 
275) ve "Size helal olan kadınlardan 
nikahlayın. "  (Nisa: 3) 
Zahir'in karşıtı: Hafi'dir. Bu da maksada 
ancak taleb ile erişilen şeydir. Yüce 
Allah'ın: "Riba'yı haram kıldı" (Bakara: 
275) kavli gibi. 

�1 (ZULÜM) : Bir şeyi, yerinden başka 
yere koymaktır. Şeriatta ise: Hak 'tan 
batıla geçmektir ki, bu cevr'dir. 

Denildiki: Zulm; başkasının mülkünde ta
sarruf etmek ve haddi aşmaktır. 

* * * 
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� �_;CJJ (ARIZ Lİ'Ş-ŞEY): Kendisinden 
' h�ric' ol�nın, kendisi üzerine hamledildiği 

şeydir. Arız, amın olan anzdan daha ge
neldir. Çünkü cevhere arız d e n i r  
HeyUla'ya arız olan silret gibi. Fakat ona 
araz denmez. 

�LJ1 (ALEM): Lügat olarak; kendisiyle bir 
şeyin bilindiği şeyden ibarettir. Istılah ol
arak; varlıklardan, Allah'tan başka her 
şeydir. Çünkü onunla Allah , isimleri ve 
sıfatları bakımından bilinir. 

�LJ1 (AMM) Genel: Kendisine uygun olan 
şeylerin hepsini kapsayan, sınırlı olmayan 
çok şey için, bir durumda konulmuş 
lafızdır. "Bir durum" sözü, ortaklaşa 
olanı hariç kılar. Çünkü o, bir çok du
rumlar içindir. "Çok şey için" sözü, 
Zeyd ve Amr gibi, çok şey için konul
mamış olanı hariç kılar. "Sınırlanmış ol
m ayan" sözü de, aded isimlerini hariç 
kılar. Mesela "bin" kelimesi, çok şey için 
bir durumda konulmuştur. O, kendisine 
uyğun olan şeylerin hepsini istiğrak eder. 
Lakin bu çok şey sınırlıdır. "Kendisine 
uyğun olan şeylerin hepsini kapsay
an . "  sözü, belirsiz olan çoğulu (Cem'-i 
münekkeri) haric kılar. ('��� ::_;1) = 
"Adamlar gördüm" gibi. Çünkti adam
lann hepsi, onun için görünmüş değildir. 
Bu ya, "adamlar" lafzı gibi, sigası ve 
ma'nasıyla a m  m 'dır. Ya da heyet ve 
kavm gibi, sadece ma'nasıyla amm'dır. 

j...LJ1 (AMİL): Arapçada, kelimenin ,sonu
, nun, i'rabdan özel bir vech üzere ol

masını gerektiren şeydir. 

�4A)ıj...ı..:J1 (AMİL-İ KIYASİ): Kend i s i  
' hakkı�da; "böyle olan her şey kıyasidir. 
Çünkü o, böyle amel eder" ,  denilmesi 
sahih olan kelimedir. 

(Diğer bir ta'rife göre, kıyasi amil: 
Arnelinde külli bir kaidenin zikredilmesi 
mümkün olan kelimedir.) (Izhar) 

Mesela bizim: ��j �'ıil)= "Zeyd'in kölesi" 
dememiz gibi. Ikinci kelimede, birincinin 
eserini gördüğün ve onun illetini bildiğin 
zaman, (:ı:.:; :,..:,.:..)= "Zeyd vurdu" ve (:,:,; 
.ı:j)= "Zeyd'in giysisi" sözlerini de ona 
'kıyas edersin. 

�c....:..ı ıj...ı..:J1 (AMİL-İ SE�Al): Kend is i  
' hakkında; bu böyle amel eder, bu  da 
böyle (başka) am el eder, denilmesi sahih 
olan amildir. 
(Diğer bir deyimle; semai amil, işitildiği 
üzere öğrenilip kullanılan, kendisine 
başkası kıyas edilmeyen amil, demektir.) 
(Izhar) (A.E.) 
Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: 

• • , �- l ' , ' '  41 ' 1  "BA h f d (� J � • Y  0. a ar i, cerre er; 
�ezm etmez. "  , 

��� j...LJ1 (AMİL-İ MA'NEVI): Kendisinde 
lisanın nasibi olmayan (yani lisanda yeri 
bulunmayan) amildir. o ancak kalb, yani 
akıl ile bilinen bir ma'nadır. 

�Gl1 (AŞİR): Tüccardan zekatları alması 
için, iıpamın (halifenin veya sultanın) yol 
üzerinde görevlendirdiği kimsedir ki, 
vucilbunun şartları toplanmış olduğunda, 
kendisine uğrayan taeirierin yanlanndaki 
mallardan zekatları alır. 
(AŞir; tacirlerin, hırsızlardan emin olma
ları, yani korurimalım için , onlardan 
ticaret sadakasını, yani zekatını almak 
maksadıyla, imamın, yani halife veya 
sultanın yol üzerinde görevlendirdiği 
kimsedir. O i}.şir, ticaret sadakasını, görü
nen mallardan "emval-i zahire'den" 
aldığı gibi, taeirierin yanında olan gizli 
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mallardan "emval-i batına'dan" da alır.) 
(Dürer) (A.E.) 
(Aşir denen bu memurlar, yoldan geçen 
tücdırdan, yanındaki malın mikdarını so
rarlar, nisab mikdan ise ve o mal , 
tücdırın yanında bir yıl kalmış ise, aynı 
zamanda ticaret malı ise, her çeşit mal
dan, müslümandan kırkta birini ,  
zimmi'den yirmide birini, harbl'den 
onda birini alırlardı. 

Z aman ım ı zcia  t ae i r i  e r ,  İ s l am  
gümrüklerinde, ticaret malları için verdik
leri gümrük verğilerini, bu malların 
zekatma sayabilirler.) (I .F.K.) (A.E.) 

i.:_,Wl (ARİYET) Ödünç verme: Menfaati, be
delsiz temlik etmektir. 
Temlikler dört çeşittir: 
1- Malı, karşılık (ivaz) ile temlik etmek, 
satış tır. 
2- Malı, karşılıksız tem!ik etmek, hibedir. 
3- Menfaati, karşılık ile temlik etmek, 
icaredir (kiraya vermedir). 
4- Menfaati, karşılıksız temlik etmek, 
ariyettir (ödünç vermedir). 

iliwl (AKILE): Kendilerinden olan kimse 
için divan ehlidir. Denildi ki, onlardan ol
mayan kimse için de mahalle halkıdır. 
(Akıle; diyeti yüklenip ödeyen asabe ,  
aşiret, ehl-i divan vesairedir. Bunlar, 
kendi etrafından birinin, şübhe-i ariıd 
veya hata sOretiyle işlediği cinayetin diy
etini veya gurre denilen tazminat ı 
ödemekle mükellef bulunurlar. Diyeti 
yüklenenlerden her birine "Akıle" denir. 
Hepsine birden de "Akıl e" denir ki 
"Akıle topluluğu" anlarrmdadır.) (A.E.) 

�-�wı (ADET): İnsanların, ma 'kul olanın 
hükmü üzere devam ettikleri ve defalar
ca kendisine döndükleri (uygulama ve 
davranışlar)dır. 
(Diğer bir ta'rife göre, adet; nefislerde 
yerleşmiş, selim tabiatlarca makbul olup 
tekrarlanan uyğulama ve davranışlardan 
ibarettir. Örf ile eşanlamlı gibidir. Adete 
"teamül" de denir.) (I.F.K.) (A.E.) 
(Adet şöyle de ta'rif edilmiştir: Top
lum nazarında genel kabul görmüş ve 

öteden beri tekrarlanarak yerleşmiş bulu
nan uyğulamalardır.) ( İ .  Ans. T .D .V.) 
(A.E.) 

�_,-sWl (AZERİYYE): İnsanları, fürQ'da, yani 
- fıkhi mes'elelerde bilmemezlik sebebiyle 

ma'zQr görenlerdir. 

��c;.Jl (iBADET): Mükellefin, nefsinin hevası 
hılafına ,  Rabbi için ta 'zlm olarak 
yaptığıdır. 

��;J1 (UBÜDİYYET) Kulluk: Ahicileri yerine 
getirmek, hadleri koruyup gözetmek, 
mevcQda razı olmak ve kaybedilene sa
bretmektir. 

�1 ���.(İBARAT'ÜN-NASS): Kendisi için 
kelar-rı sevk edilmiş olan ma'  nevi 
nazımdır, ki "İbare" diye adlandırılmıştır. 
Çünkü istidlal yapan kimse, nazımdan 
ma'naya ; konuşan kimse ise, ma'nadan 
nazma ·geçer. Böylece o ibare, geçiş 
yeri olmuştur. Emr ve nehy'den olan 
kelamın gereği .ile amel edildiği zaman 
bu, "nassın ibaresi ile istidlal" diye ad
landırılır. 

W1 (ABES): Faydası bilinmeyen bir iş yap
maktır. Denildi ki: Abes , kendisinde, faili 
için sah!h bir maksad bulunmayan şeydir. 

:..:::..:ıı (ATEH) Bunama: Zattan meydana gelen 
bir afetti-r ki, akılda bozukluğu gerektirir. 
Sahibi, aklı karışık bir kimse olup, kimi 
sözü akıllı kişilerin sözüne, kimisi de delil
erin sözüne benzer. S efe h b ö y 1 e 
değildir. Çünkü o, deliye benzemez. Fa
kat o, sözünü ya neş'eli veya öfkeli 
biçimde hafiflikle söyler. 

�� (ITK) azi'ıd olma, kölelikten kurtulma: 

-Lügatta, kuwet anlarnındadır. Şeriatta 
ise; hükmi bir kuwet olup, onunla insan, 
şer'i tasarruflara ehil olur. 

W1 (UCME): Kelimenin, arab vezin!erin
den olmamasıdır. 

�1 (UCB) Kendini beğenmiş/ik: Kişinin, ha
ketmemiş olduğu bir rütbeyi haketmiş 
saymasından ibarettir. 

�1 (ACEB) Şaşma, hayret etme: Sebebi 
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gizli olan ve benzeri adete uymayan 
birşeyden dolayı nefisdeki (ruhdaki) 
değişmedir. 

i'�.;G;Jl (ACARİDE) : Abdullah İbn Acred'e 
nisbet edilen fırkadır. Bunlar; müşriklerin 
çocuklan cehennemliktir, dediler. 

iJ(�1 (ADALET ) :  Lügatta ; isl ikarnet 
(doğruluk, doğru davranış) anlamındadır. 
Şeriatta; dinen, yapılması tehlikeli olan 
şeyden kaçınınakla hak yol üzerinde 
doğru olmaktan ibarettir. 
(AdiHet: Dini mahzurat'tan, yani sakıncalı 
görülen şeylerden kaçınmaktır. Bu da bir 
kaç çeşittir. En son haddi, emrolunduğun 
gibi doğru olmaktır ki, bu da eksiksiz ola
rak ancak Hz. Peygamber (s . a . v . ) 'de 
bulunur. 
Diğer bir ta'rife göre, adalet: Din ve 
akıl yönünün , heva ve şehvete üstünlüğü 
demektir. 
Bazıları da demişler ki: Adalet, büyük 
günahlardan kaçınmak ve küçük günahlar 
üzerinde ısrar etmemektir ki bunun 
salahı, fesadından çok olur. 
Yine adaleti: Doğru hareket etmek, 
doğru konuşmak, günahtan ve yalandan 
kaçınmaktır, diye ta'rlf edenler de vardır. 
Bazı alimler de demişler ki: Adalet, 
nefiste bir melekedir ki, nefsi büyük 
günahlara yaklaşmaktan, küçük günahlar 
üzerinde ısrar etmekten ve çirkin işlerden 
meneder. 
Hakimiere (=filozoflara) göre, adalet: 
İfrat ile tefrlt arasında orta bir yoldur. 
Hikmet, iffet ve şecaatten meydana ge
lir.) (Keşşaf) (A.E.) 

j:c.J1 (ADL ) :  İfrat ile tefrlt ' in iki tarafı 
arasında orta yol (veya durum)dan 
ibarettir. 
Nahivcilerin ıstılahında; ismin, asli 
s!gasından diğer slgaya çıkmasıdır. 
.Fakihler in ıst ı Hihı l)da ;  ) ıüyük 
günahlardan kaçınan ve küçük günahlar 
üzerinde ısrar etmeyen, savabı galib 
olan, yolda yemek ve işernek gibi çirkin 
davranışlardan kaçınan kimsedir. 
Denildi ki: Adi; i'tidal ve islikarnet de
mek olan adalet anlamında bir masdardır. 
Bu da, hakka meyletmektir. 

�IJ:.:.J] (ADL-İ TAHKiKi) : İ s  m e  
' bakıldığı zaman, onda sarfın men'inden 
başka, aslının başka bir şey olduğuna 
delalet eden bir kıyas bulunmasıdır. Ör. 
(::.h:� ::..t!)= Sülüs ve müselles gibi. 

�_r. • '; :ı ı j'.....:..ıl (ADL-İ TAK DiRi) : İ s m e 
' bakıtdığı zaman, onda aslının, başka bir 
şey olduğuna delalet eden bir kıyas bu
lunmamasıdır. Ancak o, gayr-ı munsarıf 
olarak bulunur ve onda sadece alemiyyet 
olup, kaidesini korumak için onda adi  
takdtr edilir. Ör .  �)= Ömer gibi. 

��i:ıJ1 (ADAVET) Düşman lık: Zarar verme ve 
öc alma kasaının kalbde yerleşmesidir. 

�1 (ADD): Birşeyi ayrı ayrı saymaktır. 

·�:.c..11 (ADED): Birliklerden (=vahdetleı·den) 
oluşan kemmiyyettir. "Bir=vahid " ,  
aded olmaz .  Amma eğer aded ; 
"kendisiyle adedin mertebeleri vaki' 
olan şey" diye açıklanırsa, bu takdirde 
"bir" de adede dahil olur. 
Aded -eğer toplanmış olan kesirieri ken
disinden fazla olursa- zaiddir. Oniki gibi. 
Çünkü onikinin , "dokuz" küsQrundan to
planmış olan -ki bunlar; yarım, üçte bir, 
dörtte bir, beşte bir, altıda bir, ye
dicle bir, sekizde bir, dokuzda bir ve 
onda birdir- onikiden fazladır. Çünkü, 
onikinin yarısı altıdır. Üçte biri dörttür. 
Dörtte biri üçtür. Altıda biri , ikidir. 
Böylece toplam onbeş olur. Bu ise onik-
iden fazladır. 

· 

Ya da eğer toplanmış olan kesirleri, on
dan eksik ise nakıs olur. Mesela, dört 
gibi. 
Yahut da, eğer kesirieri ona eşit ise, 
müsavi olur. Altı gibi. 

i�1 (İDDET): Sağlam nikah veya şüpheli 
' nikah yok olduğunda kadının beklernesi 
gereken süredir. 

��1 (ÖZR) :  Şeriatın mQcibi üzere olan 
ma'na kendisine güç gelip, ancak fazla 
zarar yüklenmekle olan şeydir. 

j.;.J1 (ARAZ): Varlığında, kendisiyle kaim 
olduğu bir yere muhtaç olan mevcuddur. 



152 TA'RiFAT KiTABI 

Mesela, varlığında, içine girdiği ve kendi
siyle kaim olduğu bir cisme muhtaç olan 
renk gibi. 
Arazlar iki çeşittir: Birincisi: Kar'uz
zat 'tır ki bu, cüzleri, varlıkta bir araya to
planmış olandır. Beyaz ve siyah gibi. 
Ikincisi : Gayru karr'ız-zat 'tır , ki bu, 
cüzleri varlıkta bir araya toplanmamış 
olandır. Hareket ve sükun gibi. 

�j)\ll �:,_:J1 (ARAZ-I LAZIM): Mahiyetten  
' ayrılması imkansız olan şeydir. İnsana nis

betle bi'l-kuwe katib gib i .  

J.J�I�:,:J1 (ARAZ-I MÜFARIK): Birşeyden 
ayrılması imkansız olmayandır. Bu, ya 
yok olması hızlı olandır. Mesela: Utananın 
kızarınası ve korkanın sarannası gibi. Ya 
da yok olması yavaş olan arazdır. Mesela: 
Saçın ağarması ve gençleşme gibi. 

�lJ1�.:;J1 (ARAZ-I AMM): Arazi bir söz ola
rak, bir hakikatın ve ondan başkasının fer
dieri üzerine söylenmiş bir k üllid i r .  
"Ondan başkasının" dememizle, nev', 
fasıl ve hassa ta'riften dışarda kalır. 
Çünkü bunlar sadece bir hakikat üzerine 
söylenir. "Arazi bir söz" dememizle de 
cins dışarda kalır Çünkü onun 
söylenınesi zat ile ilğilidir. 

� ,�1 (ARÜZ): Beyt'in birinci yarısının (yani 
ilk mısranın) son cüz'üdür. 

�:;;J1 (ARZ) En : Boy yönünün aksine olan 
yayılmadır. 

�:,:Jl (ARAZ): Cevherde hasıl olan şeydir. 
Renkler, lezzetler, tatma, dokunma ve 
cevherin varlığından sonra kalması 
imkansız olan diğer şeyler gibi. 

: ... (;.11 (ÖRF): Akılların şehadeti ile nefislerin 
istikrar bulduğ!J ve tabiatların kabul edip 
aldığı şeydir. Orf de bir hüccettir. Fakat 
örf daha Açabuk anlaşılır. Adet d e 
böyledir. Adet ,  insanların, akılların 
hükmüne .göre devam ettikleri ve 
defalarca tekrarladıkları davranış ve uy
gulamalardır. 
(Her tarafta cari ve koyucusu �belli 
değilse, "örf-i amm" ,  bir yere mahsus, 
belli bir topluma ait bulunursa, "örf-i 

bass" adını alır.) (l.F.K.) (A.E.) 
(Örf, fıkıh usulüne dahil sayılır ve Hz. 
Peygamber'in; "Müslümanların güzel 
gördüğü şey, Allah katmda da 
güzeldir." "Müsned" hadisi buna işaret 
eder. 
Örf'ü, hüküm istinbatı için bir delil olarak 
alan bilginler, onun, Kitab ve Sünnet'te 
bulunmayan yerlerde geçerli olduğunu 
kabul ederler. Örf, Kitab ve Sünnet'e 
aykırı düşerse mu 'teber olmaz. Bu 
bakımdan örf'ü ikiye ayırıyoruz: 
1- Sahih örf: Şer'i bir asıl olarak kabul 
edilir. 
2- Fasid örf: Kesin bir nass'a aykırı 
düştüğü için muteber olmaz.) (F. Usulü) 
(A.E.) 

�:,:il (ÖRFI): Medih ve sena gibi bir fiile 
' (veya iki failden sadır olan fiilierel tevak
kuf eden şeydir. 

i:lJi w:,.;Jl(ÖRFİYYE-İ AMME): Mevzu' 
için 'mahmul'ün sübutunun devamı ile 
veya mevzu'un zatı, unvan ile muttasıf 
olmaya devam ettiği sürece, ondan sel
bedilmesiyle hakkında hüküm verilendir. 
Idiben (o lumlu) olana misal: "H e r  
katib, yazıcı olduğu sürece parmak
ları hareket edendir . "  S e lb e n  
(olumsuz) olana misal: "Yazıcı olduğu 
sürece katibde hiç bir sakin parmak 
yoktur. "  gibi. 

i:.Wı w�1 (ÖRFİYYE-i HASSA): Zat ' a  
göre, 'tadevam kaydı ile beraber olan 
örfiyye-i ammedir . Eğer o, yukarıda 
geçen: " Her katib, yazıcı olduğu 
sürece, parmaklan hareket eden dir. " 
misalimizde olduğu gibi, mucib olursa, 
onun terklbi ,  genel olan örfi 
mucibdendir, -ki bu, birinci cüzdür- ve 
genel olan mutlak salihdendir -ki bu, 
Iadevarnın mefhumudur. Eğer o, yuk
arıda geçen: "Yazıcı olduğu sürece 
katibde hiç bir sakin parmak yoktur. " 
misalinde olduğu gibi salih olup , daim ol
mazsa, onun terklbi , genel olan -örfi 
sal ihden ve genel olan mutlak 
mucibdendir. 

��1 (ARŞ): Bütün cisimleri kuşatan cisim
dir .  Yüksekliğinden dolayı veya 
hükümdarın, hükUm verirken , kaza ve 
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takdirinin ahkamı, üzerinde oturduğu 
tahttan verildiği için, tahta benzetilerek 
Arş diye adlandırılmıştır. Ancak orada 
(Allah'ın zatına ait) hiç bir suret ve cisim 
yoktur. 

L.:_;J1 (AZİMET): Lügatta; sağlam iradeden 
'ibarettir. Nitekim Yüce Allah bir ayette 
şöyle buyurmuştur: (t.� � ·� ;.ı�)= "Biz, 
onda (Adem'de) bir azim 'bulmadık. " 
(Ta-Ha: 1 15) Yani onun, emredileni yap
makta sağlam bir kasdı yoktu. 
Şenatta ise; anzalar (özürler ve engeler) 
ile ilişiği olmaksızın, meşru kılınaniann aslı 
olan şey için isimdir. 
(Azlmet; kulların özürlerine bakmayarak 
başlangıçta meşrQ' oliı.n şeydir. Diğer bir 
deyimle azimet; namaz ve oruç gibi asli 
hükümlerdir. Ruhsat ise; özürden dolayı 
ikinci kez meşru' olan şeydir ve dört 
kısımdır. İkisine hakikaten ruhsat, ikisine 
de mecazen ruhsat denir. Mesela, sefer 
halinde Ramazan orucunu tutmamak bir 
ruhsattır.) (A.E.) 

jj:J1 (AZL) Azil : Kadının gebe kalmasından 
sakınarak, (cinsi ilişki sırasında erkeğin) 
mentsini kadının ferci dışına akıtmasıdır. 
(Cumhur-u Ulemaya göre: Erkek, hür 
olan karısının izni ile, dıriyesinin ise izni 
olmaksızın dahi azil yapabilir. 
Hasılı azi l ;  ancak fakirlik, hastalık, 
doğacak çocuğu müslüman olarak 
yetiştirememe korkusu gibi bazı ahval ve 
şartlarda caizdir.) (S. Yolları) (A.E.) 

lf�1 (UZLET): Bir köşeye çekilip ayrılmakla 
halka kanşmaktan kaçınmaktır. 

� ;:·a-.11 (ASABE Bİ'NEFSİH): Ölüye 
· ' nisbetinde dişi dahil olmayan her erkektir. 

·� �:· ,'J1 (ASABE Bİ 'GAYRİH): Kendile-
Çine, yarım ve üçte iki hisse düşen 
kadınlardır ki, bunlar, kardeşleri ile asabe 
olurlar. 

.� t:- �1 (ASABE MAA GAYRİH): 
" Diğer dişi i le beraber asabe olan her 

dişidir. Kız çocuk ile beraber kız kardeş 
gibi. 

�1 (ASB): (Aruz ilminde); harekeli olan 
beşinci harfi sakin kılmaktır. Ör. Geriye 
��)= Müfaaltün kalması için, ��)= 
Mufaaletün 'ün "Lam"ını sakin kılmak 
gibi. Bu 'da \j,.&.!I.)= Mefailün'a nakledilir 
ve Ma'silb diye adlandırılır. 

i:.:a.J1 (İSMET) : Günahları işlemeye gücü 
yetmekle beraber onlardan kaçınma mel
ekesidir. 

i:J;Jı L:a.J1 (İSMET-İ MÜESSİME): K enc 
disine tecavüz eden kimseyi günahkar 
kılan şeydir. 

t.:,.L.Jı i:...:a..J1 (İSMET-İ MUKAVVİME): 
Kendisiyle insanın kıyınet kazandığı ve 
tecavüz eden kimseye kısas veya diyet 
uygulanması gereken şeydir. 

�Ça..J1 (İSY AN): Boyun eğmeyi terk edip 
b�ş kaldırmaktır. 

:,..:.:J1 (ADB): (Aruz ilminde); geriye, (�G)= 
Faaletün kalması ıçın , (;;��) = 
Mütaaletün 'den "Mim" 'in kaldınlmasıdır. 
Bu da, \�)= Müfteılun'a nakledilir ve 
Ma'dilb diye adlandırılır. 

:...Jd1 (ATF): Metbil'u ile beraber olan nis
betle kasdediimiş bir ma' n aya delalet 
eden tabi 'dir ki, kendisiyle metb il ' u  
arasında, on atf harfinden biri aracılık 
eder. Ör. �� :Cj ru)= "Zeyd ve Amr 
kalktı . "  gibi. "Amr" kelimesi, Zeyd ile 
beraber kendisine "kalkma" fiilinin nisbet 
edilmesiyle kasdediimiş olan bir tabi'dir. 

,:,L;....';.l l :...b (ATF'UL-BEYAN): Metbu ' unu 
açıklayan, sıfattan başka bir tabi 'dir. 
"Tabi"' sözü, bütün tabi'leri kapsar. 
"Sıfattan başka" sözüyle, sıfat ondan 
haric kalır. "Metbil'unu açıklayan" 
söztiyle de, geri kalan tabi 'ler ondan 
haric kalmış olur. Çünkü onlar ,  
metbil 'unu açıklayıcı değildir. Ör. (;;:..:ıı 
� ..,..:.;. ;ı .J..ıL)= "Hafs'ın babası Ömer, 
Allah'a yemin etti. "  gibi . "Ömer" keli
mesi, metbu'unu açıklayan, sıfat olmayan 
bir tabi' dir. 
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.:.ı�l � (ATF'UL-BEYAN) : (Arapçada); 
' sıfatta olduğu gibi, kendisindeki bir 

ma'naya delalet itibariyle ,  daha önce 
geçeni (metbQ'unu) açıklamak için gelen 
tabi'dir. Denildi ki: Atf-ı beyan, tefsir 
yerine geçen, sıfattan başka bir isiındir. 

Jhl1 (AKL): (ArOz ilminde); geriye, (;;?!l:.)= 

Müfaatün kalması için (�!l:.) = 
Müfaaletün'den, h-areketi olan beşinci 
harfi, yani "Ul.m"' ı  kaldırmaktır. Bu da 
C):.!l:.)= Mütaalün'e nakledilir ve Ma'kfil 
diye adlandırılır. 

il.Jı (İFFET): Şehevi kuvvetin bir durumu-
, dur , ki bu kuvvetin ifratı olan f ü c O r  
(=azma) ile, onun tefriti oları h u m u d 
(=sönme) arasında ortadadır. lffetli kişi, 
şeriata ve ınürüvvete uyğun olan işlere 
girişen kimsedir. 

Jhl1 (AKL) Akıl: Zat' ında maddeden soyut , 
fiilinde maddeye bitişik olan bir cevher
dir. Kendisine, her bir kişinin; "Ben " 
sözüyle işaret ettiği Nefs-i Natıka'dır. 
Denildi ki : Akıl, Allah Teala'nın, insanın 
bedenine ilişkin olmak yarattığı ruhani bir 
cevherdir. 
Denildi ki: Akıl, hakkı ve batılı bilen, 
kalbdeki bir nürdur. 
Yine denildi ki: Akıl, maddeden soyut
lanmış, tedbir ve tasarruf ilişkisi ile be
dene ilişik olan bir cevherdir. 
Kimisi de demiş ki :  Akıl, nefs-i 
natıka'ya ait bir kuvvettir. Şu açıktır ki , 
kuvve-i akıle, nefs-i natıka'ya mugayir bir 
durumdur. 
Çünkü tahkiktaki fail, nefistir. Akıl ise 
onun için bir alettir. Tıpkı bıçağın , kesen 
kimseye nisbetle bir alet olduğu gibi. 
Kimisi de demiştir ki: Akıl, Nefis, Zihin 
hepsi birdir. Ancak bunlar; Müdrike ol
dukları için Akıl diye adlandırılmış, Muta
sarrıfe oldukları için Nefis diye ad
landırılmış ve idrake elverişli oldukları için 
Zihin diye adlandırılmıştır. 

Jhl1 (AKL) ak ı l :  Kendis iy le  eşyanın 
hakikatleri bilinen ve anlaşılan şeydir. De
nildi ki: Aklın bulunduğu yer, baştır. Ki-

misi de: Onun yeri kalbdir, demiştir . 

_;'i�IJLj1 (AKL-I HEYÜLANI) : 
Ma'kO!atı idrak etmek için isti'dad-ı ma
hıdır (doğuştan gelen hazırlıktır). O, fiil
den hali olan halis bir kuvvettir. 
Çocuklarda olduğu gibi. 
Akıl ,  heyula'ya nisbet edildi, çünkü bu 
mertebede nefis , haddi zatında bütün 
sOretlerden hali olan ilk heyOla'ya (ilk 
maddeye) benzer. 

Jkj1 (AKL) A kı l: "Devenin bağı" demek 
olan "ıkal"den alınmıştır. Akıl da, akılların 
sahiblerini, doğru yoldan sapmaktan me
neder. 
Sahih olan şudur ki: Akıl, gaib olanları, 
vasıtalarla ve mahsus olanları da 
müşahedelerle idrak eden soyut bir cev
herdir 

;;SD� ��1 (AKL Bİ'L-MELEKE): ZarOriyyat 
ile' olan bir ilimdir ve nazadyyatı kazan
mak için nefsin bununla hazırlıklı ol
masıdır. 

J._J�jl.:J1 (AKL Bi'L-FİİL): İktisabı tekrar 
' et�ekle akıle 'nin kuvvetinde , naza

riyyatın biriktirilmiş olmasıdır. Böylece, 
ne zaman dilese, yeni bir kesb zahmetine 
katlanmaksızın, onun için, istihzar mele
kesi h asıl olur. Fakat onu bi ' 1-fiil 
müşahede edemez. 

'� ı ; :· :JıjlJ1 (AKL-I MÜSTEFAD): İ d r ak  
etmiş olduğu nazariyyeler, kendisinden 
kaybolmayacak biçimde onda hazır ol
masıdır. 

:ı.:lhJı (AKAİD): Kendisinde, amel değil de, 
itikadın kendisi kasdedilen akldelerdir. 

:,_,LiJ1 (UKAB) :  Kalemdir. O, Akl-ı Ev-
vel'dir, ki bir sebebden olmaksızın, ilkin 
yaratılmıştır. Çünkü ilkin, bu ilk varlık ile 
zahir olan zati feyz için, inayetten başka 
hiç bir mOcib yoktur. Kabil ·· olan bir 
isti'dad talebi kesinlikle ona rnukabele 
edemez. Çünkü o, ôrneksiz yaratılmış ilk 
mahlüktur. Akl-ı Evvel, Kuds aleminde 
bulunanlardan daha yüksek ve yüce olun
ca, havada diğer kuşlardan çok daha 
yükseklerde uçan karta] anlamına gelen 
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"Ukab" diye adlandınldı. 

).:11 (UKR) : Zina (yani usulsüz evlenme ve 
cinsi ilişki) helal olmuş bile olsa, bu, cinsi 
ilişki ücretinin mikdarıdır. 
(Ukr: Hür kadınlar hakkında zikredildiği 
zaman, bununla Mehr-i Misil kasdedilir. 
Cariyeler hakkında zikredildiği zaman, 
eğer carıye bakire ise , bu, kıymetinin 
onda biridir. Dul ise, kıymetinin yirmiele 
biridir. 
Denildi ki: Ukr;  eğer kiralama mubah 
sayılmışsa, bu, kadını, cinsi ilişki için 
kiralama bedelinin mikdarıdır. Fetva birin
ciye göredir.) (Keşşaf) (A.E. ) 
(Bundan başka, Ukr deyimi, çok kez 
kendisine şüphe ile cinsi ilişkide bulunulan 
kadına , mehrine eşit olarak verilen 
tazminat anlamında kullanılır. Gasb yo
luyla vuku' bulan bir cins! ilişkiden dolayı 
diyet olarak verilen bedele de Ukr de
nilir.) (J. F.K.) (A.E.) 

�1 (AKD) Sözleşme: Tasarrufun cüzlerini, 
şer'an !cab ve kabul ile bağlamaktır. 

�Li:Jl (AKAR): Yer ve ev gibi aslı ve kararı 
olan (taşınmaz mallar)dır. 

�1 (AKS): Lügatta, birşeyin sünenine, 
yani birinci yoluna geri çevrilmesinden 
ibarettir. Aynanın, berraklığı ile senin 
gözünü, iki gözünün ışığı ile yüzüne geri 
çevirdiği zaman, aynanın yansıtması gibi. 
Fakibierin ıstılahında, mezkur hükmün 
karşıtını (=nak!zını), diğer bir asla geri 
çevirerek, onun mezkur illetinin karşıtma 
i l i şt irmekten ibarett i r .  B izim şu 
sözümüzde olduğu gibi: Nezr ile lazım 
gelen şey, başlama (şüru') ile lazım 
gelir. Hac gibi. Bunun aksi; nezr ile 
lazım gelmeyen, başlama ile de lazım 
gelmez. Buna göre; aks , tard'ın zıddı 
olur 

�1 (AKS): Bir ma'na ile intila 'da 
Telazümür. Hadd doğru olmadığında, 
mahdud da doğru olmaz. 
Denildi ki: Aks; ilietin yokluğundan do
lay_ı hükmün yokluğudur. 

�;:...:J ı �1 (AKS-İ MÜSTEVI): "Sıdk" ve 
" k eyf " ,  halleri ile kalmakla beraber, 

kazıyyeden birinci cüz'ü ikinci ve ikinci 
cüz'ü de birinci kılmaktan ibarettir. Nite
kim "Her insan hayvandır" sözümüzün 
aksini söylemek istediğimiz zaman; onun 
cüz'iyyetini değiştirip şöyle deriz: "Bazı 
hayvan insandır. " Ya da "İnsandan hiç 
birşey taş değildir. " sözümüzün aksini 
söylersek, şöyle deriz : "Taştan hiç 
birşey insan değildir. "  

�ı� (AKS'UN-NAKIZ): İkinci cüz'ün 
' �akizını (karşıtını, zıddını), birinci c üz ve 

birincinin nakizını da ikinci kılmaktır. Bu
nunla beraber keyf ve sıdk kendi halleri 
ile kalırlar. Biz: "Her insan hayvandır " 

dediğimiz zaman, bunun aksi şudur: "Her 
ne zaman o, hayvan değilse, insan 
değildir . "  

�ı � (AKS'UN-NAKIZ): Mahmu l 'ün 
�akizını mevzu' ve mevzu'un nak!zını da 
mahmul kılınaktır. 

llJ1 (İLLET): Lügat bakımından; bir mahalle 
giren ve kendisiyle mahallin hali değişen 
bir ma 'nadan ibarettir. Hastalığın " illet" 
diye adiandıniması da bundandır Çünkü 
onun girmesiyle, kişinin hali kuvvetten 
za'fa dönüşüp değişir. 
Şeriat bakımından illet; kendisi sebebiyle 
kendisiyle beraber hüküm vermek vacib 
olan şeyden ibarettir. 
Arfizda illet; arfiz ve darb 'da olduğu 
zaman, sekizinci cüzlerde değiştirme yap
maktır. 

ii.J1 (İLLET) : Birşeyin varl ığı , kendisine 
bağlı olan (tevakkuf eden) ve haric olup 
onda etki yapan şeydir. 

�ı lle. (İLLET'ÜŞ-ŞEY): Kendisinelen do
- layı 'bu şeyin tevakkuf ettiği (dayandığı, 

bağlandığı) şeydir. O da iki kısımdır. Bi
rio.dsi; kendisiyle mahiyetin, cüzlerinden 
kıvam ve karar bulduğu şeydir. Bu, 
" rriahiyetin illeti" diye adlandırıl ır . 
İ k i nc i s i ;  Cüzleriyle kuvvetlenen 
mahiyetin, harici varlıkla vasıflanması 
kendisine bağlı olan şeydir Bu da 
"varlığın illeti" diye adlandırılır. 
Mahiyyetin illet i ;  ya bil 'fiil veya 
bil'kuwe ma'lulün varlığı kendisiyle vacib 
olmasıdır ki bu maddi illettir. Ya da 
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kendisiyle ma'lOlün varlığı vacib olmasıdır 
ki bu suri illettir. 
Varlığın illeti; ya kendisinden ma'lOlün 
var edilmesidir. Yani ma'lOlde müessir ve 
onun için mfıcid olur, ki bu i l let - i  
fiiiliyyedir. Ya da olmaz. Bu takdirde ya 
ma'lOl, illet-i failiyye için olur ki bu il
let-i gaiyyedir. Ya da olmaz. Eğer 
vücOdi ise o, şarttır. Eğer ademi ise en
gellerin kalkmasıdır. 

LG.ıı ll.J1 (İLLET-İ TAMME): Kend i s i  
yanında ma' lOlün varlığı vacib olan 
şeydir. 
Denildi ki :  İliet-i tamme,  birşeyin 
varlığı kendisine bağlı olan şeyin hepsidir. 
Yine denildi ki: O, birşeyin varlığı ken
disine bağlı olan şeyin tamamıdır. Şu 
ma'nadaki, onun arkasında kendisine 
bağlı olan birşey olmaz. 

L...i81 ll.J1 (iLLET-İ NAKISA): i l l et-i 
t�mme'�in aksine olandır. 

i�l llJ1 (İLLET-İ MUADDE): Ma ' lOlün 
varlıifı kendisine bağlı olan illettir ki, 
varlığı, ma'lOlün varlığı ile beraber olması 
vacib değildir. Adımlar gibi. 

�1 (İLM) İ/im: Vakı'a uygun olan kesin 
' itikaddır. Hakimler dediler ki: ilim; 
akılda, birşeyin suretinin hasıl olmasıdır. 
Birincisi, ikincisinden daha özeldir. 
Denildi ki : ilim, birşeyi olduğu gibi idrak 
etmektir. 
Yine denildi ki: ilim , bilinenden 
(ma'lOmdan) gizliliğin yok olmasıdır. Cehl 
(bilmezlik, bilgisizlik), onun zıddıdır. 
Denildi ki: ilmin, ta'rife ihtiyacı yoktur. 
Kimisi de demiş ki: ilim, yerleşmiş bir 
sıfattır ki, onunla külliyyat ve cüz'iyyat bi
linip anlaşılır. 
Kimisi de şöyle demiştir: Ilim, birşeyin 
ma'nasına nefsin ulaşmasıdır. 
Denildi ki: ilim, akil ile ma'kı11 arasında 
özel bir izafetten ibarettir. 
Kimisi de; İlim, sıfat sahibi bir sıfattan 
ibarettir, demiştir. 

�·, :lı �1 (İLM-İ AKLi): Başkas ından  

alınmayan ilimdir. 

��'tl �1 (İLM-İ İNFiALi): Başkasından 
' afı�mış' ilimdir. 

�"t1 �1 (İLM-İ iLAHi): Var olmalarında 
' {naddeye ihtiyacı olmayan mevcudatın 
ahvalinden bahseden ilimdir. 

��1 �1 (İLM-İ iLAHi): Varl ı ğ ı nd a ,  
-heyOlaya ihtiyacı olmayan ilimdir. 

�L;..bjil �1 (İLM-İ İNTiBAi): ilmin, zihinde 
' sOreti hasıl olduktan sonra, onun birşeyle 

hasıl olmasıdır. Bundan dolayı o, "Husı1li 
İlim" diye adlandırılır. 

�.J�I �1 (İLM-İ HUZÜRI): ilmin, zihinde 
' sOreti hasıl olmaksızın, onun birşey ile 

hasıl olmasıdır. Zeyd'in, kendisini bilmesi 
gibi. 

.)G..:J1 ;.ı.c (İLM'UL-MEANi): Halin gereğine 
, uyan 'arapça lafzın halleri kendisiyle bilin

en ilimdir. 

.:ıWI � ( İ LM 'UL -BEXAN ) :  Ü z e r i n e  
' delalet'in açık seçik olması için bir 

ma'nanın çeşitli yollarla iradı kendisiyle 
bilinen ilimdir. 

�_:4)1 � (İLM'UL-BEDi) : Halin geregıne 
sözün uymasını gözettikten ve delaletin 
açık seçik olmasına, yani ma'nanın 
anlaşılmaz olmamasına riayet ettikten 
sonra sözü güzelleştirrne vecihleri kendi
siyle bilinen ilimdir. 

�ı;.ı,c (İLM'UL-YAKiN): İşleri ve olayları, 
' ' oldukları gibi tasawur etmekle delilin 

verdiği şeydir. 

i)\Sjl � (İLM-İ KELAM): İslam kaidesine 
göre, varlığın zati arazlarından bahseden 
ilimdir. 

�i �1 (İLM-İ TABii): Kendisine uyğun 
- �lan ' hareket ve sükfın gibi şeyler 

bakımından, tabii cismi araştıran ilimdir. 

�V.ı:::._)' l�l (İLM-İ İSTİDLALi) : Fikir ve 
' dUşUnm� olmaksızın has ıl olmayan ilimdir. 

Denildi ki: Tahsili, kul için takdir edilmiş 
olmayan ilimdir. 
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�ı..:...::s--ın rw1 (İLM-i İKTİSABI) : Sebebiere r_,.::.l1 (UMÜM): Lügatta, ferdieri bir defada 
' gi�iŞmekle hasıl olan ilimdir. kuşatmaktan ibarettir. 

;.w1 (ALEM) :  airşey için konulmuş olan 
(isim)dir, ki bu, kasdi alemdir . Ya da 
galib kılınandır, ki bu da ittifaki alemdir. 
Yani bir koyucunun koymasıyla olmayan, 
bilakis izafetle beraber çok kullanınakla 
alem olandır. 
Ya da alem, haricen veya zihnen ayn'iyle 
birşey için lazım olup, sebebiyyetin içine 
almadığı isimdir. 

�ı � (ALEM'UL-CİNS): Zih
-�

en aynıyle 
' birşey için konulan {isim)dir. Usfune gibi. 

Çünkü bu, zihinde bilinen birşey için ko
nulmuştur. 

i.i')W1 (ALAKA) : Öyle birşeydir ki, onun 
sebebiyle birincisi ikincisi ile birlikte bulu
nur. İlliyyet ve tedayüf gibi. 

.......1:.ı �1 (ALİY Lİ'NEFSİH): Bütün vücCıdl 
- - u'mıirun ve ademi nisbetlerin, örfen, ak

len ve şer'an övülmüş veya böylece ye
rilmiş olarak kendisiyle kaplandığı kemal, 
kendisi için olan şeydir. 

��1 (ÖMRi): Kendisine hibe edilen kimse-
- nin veya hibe eden kimsenin ömrü 

müddetince birşeyi, kendisine hibe edile
nin ölümünden sonra geri almak şartıyla 
hibe etmektir. Mesela, "Evim, ömrüm 
boyunca senindir" demesi gibi. Bu du
rumda onun temliki, sahihtir. Şarb ise 
batıldır. 
(İslam fıkhında, bir ibadetin , örnrün her
hangi bir zamanında yapılabilmesi duru
muna da ömri adı verilir. Mesela hac 
gibi.) (A.E.) 

�1 (UMUK) Derin lik: Çevresini (veya boy 
ve gerıişliği) mukatı' olan buud'dur. 

�_;..:J1 (AMRİYYE): Vasılıyye fırkası gibidir. 
' Ancak _bunlar, Hz. Osman ile Hz. Ali, 

da'vasındaki iki fırkayı fasık saydılar. Bun
lar, Amr İbn Ubeyd'e mensübdurlar. 
Bu zat hadis ravilerinden olup zühd ile 
tanınm'ıştı. Kaidelerde Vasıl İbn Ata'ya 
tabi olup ona , fasık sayınayı genelleş
tirmeyi {=ta'mim'ut-tefsı:k'i) de eklemiştir. 

Hak ebiinin ıstılahında; hayat ve ilim 
gibi, Hakk'ın sıfatlarında olandan veya 
kızmak ve gülrnek gibi halkın sıfatlarında 
olandan başka, kendisiyle, sıfatiarda or
taklık vaki olan şeydir. Bu ortaklıkla cem' 
tamam olur ve onun, Hakk'a ve insana 
nisbeti sahih olur. 

; Gl1 (AMA'): Ahadiyyet mertebesidir. 

�1 (UNSUR): Tabiatları çeşitli olan cisim
lerin, kendisinden derlenip oluştuğu 
asıldır. Unsur dörttür: Arz , su ,  ateş, 
hava. 

�ı �1 (UNSUR-I HAFIF): Hareketi
'nin çoğu, yukarı doğru olandır. Eğer 
hareketinin hepsi yukarı doğru olursa, 
mutlak hafiftir ki bu ateştir. Ya da 
izfı.fetle olur ki, bu da havadır. 

�ı�1 (UNSUR-I SAKIL): Hareket i  
'aşağı doğru ol  andır. Eğer hareketinin 
hepsi aşağı doğru olursa Mutlak Sakli 'dir 
ki bu arzdır (yani yer cinsinden olan 
şeylerdir) . Ya da izafetle olur ki bu da su
dur. 

�.ı:..Jı (İNADİYYE): Eşyanın hakikatlarını 
' inkar eden ve onların, su üstündeki izler 
gibi, evham ve hayaller olduğuna inanan
lardır. 

�..(;J1 (İNDİYYE): Bunlar, eşyanın hakikatleri 
itikadlara tabidir; birşeyin cevher 
olduğuna itikad edersek, cevherdir veya 
araz olduğuna itikad edersek arazdır veya 
kadim olduğuna itikad edersek kadimdir 
veya hadis olduğuna itikad edersek 
hadistir, diyenlerdir. 

::,;_J1 (İNNIN): Hastalık veya yaşlılıktan do
'Iayı · .  cinsi ilişkiye gücü yetmeyen i k 
tidarsız kişidir. Veya evlenmeden dul
luğa ulaşan kişidir. 

; �1 (ANKA): (Tasavvuf terimi olarak); 
İçinde, Allah Teala 'nın, alemin cesedierini 

açtığı heba'dır. Bununla beraber varlıkta 
onun aynı yoktur. Ancak onun içinde 
açılmış olan sCıret ile beraber aynı vardır . 
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O, "Anka" diye adlandırıldı, çünkü O,  
Anka 'nın zikredilmesiyle işitilir ve bilinir. 
Onun, aynında varlığı yoktur. 

��G..Jı (İNADİYYE): Vakı 'dan kat'-ı nazar ile 
- beraber, hakkındaki hüküm, iki cüz'ün 

zatına ait zıttıyyetle olan kazıyyedir. 'r ek 
ve çift, taş ve ağaç arasında olduğu gibi 
ve Zeyd'in denizde olup da boğulmaması 
gibi. 

�� u�'_;. � �1 '�".;&. (AVD'UŞ-ŞEY'İ 
' ALK MEVDÜIHİ BİN-NAKZ): Kulların 

menfaati için meşru' kılınmış olan şeyin, 
onlar için zarar olmasından ibarettir. Sat
nıayı ve avlanmayı emretmek gibi. 
Çünkü bu ikisi, kulların menfaati için 
meşru' kılınmış olup, bunların emredilme
si ·ibahat için olur. Eğer bunların emredil
mesi vucub için olsaydı, emr, mevzu'u 
üzere nakz ile avdet ederdi de onun ter
kedilmesi sebebiyle günah ve ceza gere
kirdi. 

�f.lii :.,0)�J1 (AVARIZ-1 ZATIYYE) : 
Birşey�. o şey o olduğu için tabi olan 
şeydir. İnsanın zatına tabi olan taaccüb 
gibi. Ya da onun cüz'üne tabi' olandır ki 
bu da; insanın hayvan olması vasıtasıyla 
insana tabi' olan irade ile hareket gibi 
veya kendisinden haric veya kendisine 
müsavi olan bir durum vasıtasıyla olandır 
ki bu da ; taaccüb vasıtasıyla insana arız 
olan gülme gibi. 

�_,_:.)1 :.,0):,_:J1 (AV ARIZ- I  GARİBE) : 
Ma'ru�dan daha genel olan haric bir du
ruma arız olandır. Cisim olması 
vasıtasıyla kılıca tabi olan hareket gibi ki 
cisim, kılıçtan ve başkasından daha genel
dir. 
Daha özel olan harice arız olan ise, insan 
olması vasıtasıyla hayvana (yani canlıya) 
arız olan gülme gibi ki insan, hayvandan 
daha özeldir. 
Karşıt olan şey sebebiyle arız olana ge
lince, bu da, ateş sebebiyle suya anz olan 
sıcaklık gibi ki o, suya karşıttır 
(mugayirdir). 

�1 :.,0):,J1 (AVARIZ-1 MÜKTESEBE): 
Şüphe ' (veya sekr) gibi sebebiere 
girişmekle veya cehl gibi izale edici 
birşey üzerinde durmakla kendisinde kul-

ların kesbi için bir medhal olan şeydir. 

�_,CJJ:.,0},.�J1 (AVARIZ-1 SEMAVİYYE): 
- Kendisi�de kulun dileyip seçmesi (ihtiyarı) 

için bir medhal olmayan şeydir. Şu an
lamdaki; o, küçüklük, delilik ve uyku gibi, 
gökten inen bir durumdur. 

j:,J1 (AVL): Lügatta , cevr'e meyletmek ve 
ref' etmek anlamındadır Şe ri atta ise; 
(miras, varisler arasında paylaştırılırken) , 
hisselerin toplamı, farizadan fazla ol
masıdır. Bı..i durumda mesele, farizanın 
hisselerine avi eder (muhtac olur) da, ek
sik, varislere, hisseleri kadar dahil olur. 

�J:;.j1 (UHDE): Satılan mal istihkak edilmiş 
veya çmda bir ayıp bulunmuş da olsa, 
müşteri için semene kefil olmaktır. 
(Bundan başka, Uhde: Semen, hak, se
net, teahhüd, emaneten teslim edilen 
şey, mes'uliyyet, akd, akd hukuku, der
ek, şart muhayyerliği gibi anlamlara da 
gelir.) (Keşşaf) (A.E .) 

�1 (AHD): Birşeyi hıfzetmek ve onu halen 
ba'de hal koruyup gözetmektir. Bu, ah
din aslıdır. Sonra koruyup gözetilmesi 
gereken sözl�şme ve andiaşma an
lamında kullanılmıştır k i  maksad da budur. 

�JJI �1 (AHD-İ ZİHNI): Kendis inden 
önce birşey zikredilmemiş olandır. 

�).J.JI�] (AHD-i HARİCİ): Kendisinden 
' 'önce birşey zikredilmiş olandır. 

�1 (İNE): Bir kimsenin, bir adama, ondan 
'borç isternek için gelmesi, o adam da 
borç vermekle elde ederneyeceği faz
lalığa ta ma' ederek borç vermek iste
meyip, sana şu giysiyi bir süreye kadar 
(veresiye) oniki dirheme satarım, dc
mesidir. Halbuki o giysinin değeri on di
rhemdir. (Böylece, faizden kaçınarak, 
borç verdiği on dirheme karşılık, satış 
yoluyla� oniki dirhem almış olmasıdır.) 
Buna, Ine adı verilir. Çünkü borç veren , 
borç vermekten, malı satmaya yüz 
çevirmiştir .  

��� (AYN'EL-YAKİN) : Müşahede ve 
keşfin verdiği şeydir. 
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(Ayne'el-yakin; görmüş gibi, kesin, an
lamındadır. Tasawufta; yürekten gözlem 
ile gerçek birliği görmektir.) (A.E. ) 

�81�1 (AYN-I SABİTE): Hazret-i ilmiyy
, ede bulunan bir hakikattır. Haricde 
mevcud değildir. Bilakis Allah Teaiiinın 
ilminde sabit olan bir ma'dumdur. 

�JI JÇ._c (İYA.L'ÜR-RACÜL): Adamın, ken
disiyle beraber oturan ve nafakaları 
üzerine vacib olan, uşağı, karısı ve küçük 
çocuğu gibi kimselerdir. 

:r-. .... :) ı :;,.:.Jl (AYB-I YESIR): Mukavvimlerin 
takvimi (yani değer biçenierin değerlen
dirmesi) altına giren mikdardan eksik olan 
kusurdur. Onlar bu mikdarı, uruz (yani 
altın ve gümüşten başka mallar) da on'da 
yarım ziyadesiyle, hayvancia bir dirhem 
ve akarcia iki dirhem takdir etmişlerdir. 

�UJı'. ·_ :iı (AYB-I FAHİŞ): Ayb-ı yesirin 
aksine olandır. Bu, noksanı , mukavvimle
rin takvimi altına girmeyen kusurdur. 

J...;,L'C, (A.DID): Lügatta; yardım eden, destek
leyen, anlamına gelen kelime, hadis il
minde, eksikliği bulunan bir haberin ek
sikliğini gideren ikinci bir haber için 
kullanılmıştır. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.) 

i,.;GJ1 (AFİYET): Hadislerde ni'metlerin en 
hayırlısı olarak nitelendirilen ruh ve bed
en sağlığı anlamında kullanılmış bir terim
dir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.) 

�GJ1 (AMM) :  Sayılamıyacak kadar çok 
şeylere delalet eden sözdür. Türkçede, 
genel, demektir. 
Amm: Bir kullanımda sözlük anlamına 
uyğun olarak bütün ferdieri istisnasız bir 
şekilde kapsayan lafız anlamına usUl-i 
fıkıh terimidir. 
Amın'ın hükmü: Hass gibi, kesinlik ifade 
etmektir. Tahsis: Amm olan bir sözün 
delalet ettiği ma' nalardan bazılarını 
hükümden çıkarmaktır. Çıkarmaya yaray
an delile, "Muhassis" derler. 
Hass ile amm, kuwet bakımından birbi-

rine denk oldukları için, tarihleri bilinirse, 
şöyle hükmolunur: İkisi beraber varid 
olmuşsa, bass ammı tahsis eder. Amm 
önce, bass sonra gelmişse; hass, ammı 
nesheder. Yani, hükmünü kaldırır. Hass 
önce, amın sonra ise; amın, hassı ne
sheder. (I.F.K.-İ. Ans. T.D.V.) (A.E.) 

J_.LJ1 (AMİL): İslam tarihinde genel olarak 
memur ve özellikle vergi memuru an
lamında kullanılan bir terimdir. (İ. Ans. 
T.D.V.) (A.E.) 

flı J_.LJ1 (A.MiL-1 LAFZI): Ara b gram e
- rind�, lisanda nasibi (=yeri) olan amildir. 
(Izhar) (A.E.) 

; G;,GJı (AŞÜRA' veya AŞÜRA'): Arapçada, 
onuncu gün anlamındadır. Hicri yılın ilk 
ayı olan Muharrem ayının onuncu 
gününe bu ad verilir. 
Çeşitli din ve mezhebler, M,llharremin 
omıncu günü demek olan Aşiira ' y a  
önem verirler . A.şura  ' nın menşei 
hakkında kaynakların belirttiği görüşleri 
iki noktada toplamak mümkündür. 
1- A.ş fi r a , Hz. Musa ve kavminin, 
Fir'avn ' ın zulmünden kurtulduğu ve 
yahudilerin oruç tutmakla yükümlü 
olduğu bir gündür. 
2- A.şura, (yani geminin karaya oturduğu 
gün) . Hz. Nuh'tan itibaren bütün Sami 
dinlerde mevcGd olan ve Cahiliye devri 
arabları arasında da Hz. İbrahim'den beri 
önemli görülüp oruç tutulan bir gündür. 
ResUluilah (s .a.v.) de buna riayet ediy
ordu. Fakat Ramazan orucu farz 
kılınınca, kendisi aşfira gününde oruç tut
mayı b ı rakmış , bundan sonra 
müslümanlardan dileyen bu günde oruç 
tutmuş, dileyen tutmamıştır. (İ . Ans. 
T.D.V.) 
A.şura'nın islam tarihinde siyasi bir 
yönu de vardır. Şöyle ki: 
Hicr'et[n 6 1 .  yılı Muharremin onuncu 
günü, Imam Hüseyn, Muaviye'nin oğlu 
Yezid 'in emriyle Kerbela'da, KGfe ve 
Şam halkının büyük bir ordusu tarafından, 
kendisine uyanlarla beraber şehid edil
miştir. Şiiler bu günü, yas günü olarak 
her yıl anarlar. (T. Dey.) (A.E.) 
Halk arasında, Muharrem ayında, çeşitli 
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tahıl ve yemişlerden pişirilen !atlıya da 
Aşfire denir. 

J.ıGl1 (ARiF): Tanıyan, sezen, anlayan de-
, mektir. Arif olmak kabiliye]i, sôfilerde 
" irfiin" sözüyle dile getirilir. Alim olmak, 
okuyup beliernekle mümkündür. Fakat 
irfan, Allah verğisidir. Bu yüzden tasav
vufta irfan, ilimden çok üstün sayılmıştır. 
"Arif'e ta'rif gerekmez. "  sözü, arifin 
buluşundaki, sezişindeki isabet! anlatır. 
"Arif olan anlar; horoz olan banlar." 
Yani arif olmayan, horoz gibi anlamsız 
ses çıkarır, boş laf eder, ama anlamaz, 
denilmiştir. 

�w1 (ARiYYET ) :  kelimesi ,  "ya " n ı n  
' teşdidiyle de, tahfifiyle d e  okunur. Bu 
lafız, "Teavür" kelimesinden ism-i mas
dar olan "are " kelimesine mensubdur. 
Teavür ise; tenavüb , tenavül, yani ; 
nöbetleşme,.�. birbirinden alma an
lamınadır. Ariyet , yani ödünç verilen 
şey, veren ile alan arasında nöbetle kul
lanılması bakımından bu adı almış, de
mektir. 
Bir de ariyetin sür'atle gidip gelmek an
lamına gelen "are" den alındığını benim
seyenler de vardır. Ya da, ariyet, "ara, 
ya'ri" fiilinden bir isimdir, meccanen ver
ilip, ivazdan ari olduğu için bu adı 
almıştır. 
Bazı alimlere� göre, ariyet (ar) Jafzına 
mensubdur. Ar; ayıb demektir. Ariyet 
mal istemekte bir çeşit zillet ve ayıb bu
lunduğundan a riyet, ar'a nisbet edil
miştir. Fakat bu nisbet, pek doğru 
görülmemiştir. 
Muir; ariyet veren; Müsteir, ariyel alan 
kimsedir. İare ; ariyel vermek, istiare 
ise; ariyet almaktır. 
Ariyet, ıstılahda: "Menfaati birine 
meccanen, yani;  bir bedel  
karşılığında olmaksızın, rücfi'u kabil 
olmak üzere hemen temlik edilen 
maldır." 
Mecelle'nin 804. maddesinde de şöyle 
denmiştir: "İare , icab ve kabul ile ve 
teati ile mün'akid olur." 

ihÇl1 (ABADiLE) : Hadiste ve tasavvufta 

farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir. 
Abdullah kelimesinin çoğulu olarak, 
Had!s'te, ilimleriyle ve özellikle verdikleri 
fetvalada meşhur olan Abdullah adlı 
dört sahabi hakkında kullanılır. Bunlar; 
Ahmed İbn Hanbel ' in söylediğine göre; 
Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn 
Ö m e r ,  Abdullah İbn Zübeyr ve 
Abdullah İbn Amr İbn As'dır. 
Tasavvufta ,  g ene l l ik le  E s m a - ı 
Hüsna 'dan birinin tecellisine mazhar 
olmuş kimseleri ifade etmek için kullanılır. 
(İ. Ans. T.D.V.) 

�1 (ABES) :  Dünya ve ahirette bir işe ya
ramayan, maddi ve ma'nevi bir . fayda 
sağlam?yan söz, iş ve davranıştır. (!. Ans. 
T.D.V.) 

..,_.;""ili �  (ACB'ÜZ-ZENEB): İnsanın ilk ya
ratılışında ve öldükten sonraki dirilişinde 
bedeninin özünü oluşturduğu kabul edilen 
maddedir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.) 

j;;J1 (ACÜZ): Bir beytin ikinci mısraındaki 
son cüzdür. Darb yahut kafiye ile eş an
lamlıdır. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.) 

j:.J1 (ADL): Lügatta ; her şeyi kendi yerine 
koymak, ifrat ve tefrite (aşırı iki uca) 
kaçmadan ortada ve denğede olmak, 
eşitlik ve denklik gibi anlamlara gelir. 
Zıddı: Zülüm'dür. 
Adi: Kelam, tasavvuf ve hadis alanlarında 
farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir. 
Kelam'da; Allah'ın isimlerinden (Esma-i 
Hüsna'dan) biridir. 
Tasavvufta; ilk varlık, Hakikat-ı Mu
hammediyye 'dir. 
Hadiste; adalet vasfını taşıyan ravidir. (İ. 
Ans. T.D.V.) (A.E.) 

i:.W1 (İDDET): Lügatta; sayı anlamına gelen 
aded 'den alınmış olup; ta'dad, ıhsa,  
müddet arılamlannı ifade eder. 
lstılah 'da: "Bir erkeğin veya bir 
kadının, birbirlerinden ayrıldıktan 
sonra, belli bir süre başkası ile evlen
emeyiP. beklemesi, demektir." Buna 
göre; " lddet·i rical" ve "iddet-i nisa" 
kısımlarına ayrılır. Fakat iddet deyimi 
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mutlak olarak zikr edilince, çok kez 
kadınların iddetine yorumlanır. 
Böyle bir süre beklemeye; "i'tidad" de
nildiği gibi, bu bekleyen kadına da; 
"Mu'tedde" denilir. Ve böyle bir kadın, 
boşanmanın çeşitlerine göre, "Mu'te
dde-i ric'iyye" veya "Mu ' tedde- i  
baine" adını alır. (I.F.K.) (A.E.) 

Ç�l ARAYA: İslam hukukunda, belli bir 
mikdar kuru hurmanın, tahminen aynı 
mikdardaki taze hurmayla değiştirilmesini 
ifade eden terimdir. (İ . Ans. T.D.V.) 
(A.E.) 

J(;Jl (ARRAF): Olaylar arasındaki benzerlik 
ve ilişkileri tesbit ederek, geçmiş ve daha 
çok gelecek hakkında tahminde bulunan 
kişidir. (İ. Ans. T.D .V.) (A.E.) 

��� :;,.:;J1 (AHAZ VE AYN): Araz: Var 
oluşu, ancak kendisini taşıyan başka bir 
varlıkla hissedilebilen, kendi başına 
boşlukta yer tutarnıyan şeydir. 
Ayn: Kendi başına boşlukta yer tutan ve 
araziara konu teşkil eden, yani arazları 
taşıyan şeydir. 
Cisimlerin rengi, şekli, tadı, kokusu . . .  bi
rer arazdır. Bunlara konu teşkil eden 
madde ise ayn 'dır. (M. Ak.) (A.E.) 

0G:,J1 (ARAFAT): Mekke 'nin doğusunda, 
haccın en önemli rüknü olan vakfenin 
yapıldığı yerdir. 

0C:;Jı (ARASAT) : Kıyamet gününde in
sanların toplanacağı yerin adıdır. 
Arsa, kelimesinin çağulu olan arasat, 
üzerinde bina bulunmayan bo� arazi 
parçaları anlamına gelir. (1 . Ans. 
T.D .V.) 

:;.:;,:ıı (ARŞ ) :  Aslında Arş, tavanlı olan 
şeydir. Allah'ın Arş'ına gelince; beşer 
onun hakikatını bilemez, sadece adını bi
lir. Ancak o ,  avaının vehminin sandığı 
gibi değildir. Çünkü, öyle olsaydı, Allah 
Teala, Arş'ının taşıyıcısı olurdu. 
Bazı alimler dedilerki: Arş , en yüce fe
tektir. Kürsi ise, yıldızlar feleğidir . 

Arş, bütün cisimleri içine alan· ve bütün 
cisimlerden büyük olan şey'dir. Yedi kat 

gök'ün ve kürsi'nin üzerinde bulunduğu 
ve onları içine aldığı ifade edilmiştir. 
Ehl-i Sünnet kelam alimlerine göre, 
Allah Teala'nın hüküm verme ve 
hükmünü yürütme kudretinin ifadesi ola
rak kabul edilmiştir. 
Arş, Allah'ın tecelli yeridir ve insanlar, 
Allah'ın Arş'ının hakikatını ve özünü kav
rayamazlar. Kur 'an 'da şöyle buyrul
muştur: 
"O'nun Arş 'ı göğün üzerindeydi. 
(Hud: 7) 

"Rahman, Arş 'ın üzerine hakim 
olmuştur. "  (Ta-ha: 5) 

"Yedi kat göklerin ve yüce Arş'ın 
Rabbi kimdir de. " (Mü'minun : 92) 
(Müfredat) 
Sôfilere göre, tüm cisme , varlığa Arş 
denir. Bu bakımdan bütün varlıklar, 
Tanrı Arş'ı sayılır. 
Türkçemizde Ar  ş ,  yücelik, Ferş d e 
yeryüzü anlamında kullanılır ve: "Arş'dan 
Ferş 'e  dek" sozu, sonu olmayan 
yücelikten yere dek anlamına gelir (T. 
Dey.) (A.E.) 

j.,_;.:ll (AZIZ): Kendisi mağlub edilmeyen, fa
kat O, mağlub eden kimsedir. Allah'ın 
güzel isimlerindendir. Başka bir ifadeyle; 
Aziz; kahreden, kahredilemeyen, irade 
ettiği hiç birşey kendisinden uzak
laştırılamayan ,  cezalandıracağı veya in
tikam alacağı hiçbir kimsenin, elinden 
kurtulamadığı, yenHemiyen kudret sahibi, 
demektir. (Müfredat) (A.E.) 

��� ��1 (AŞERE-İ MÜBEŞŞERE): Hz .  
Peygamber (s .a .v.) tarafından, Cennete 
girecekleri, daha hayatta iken kendilerine 
müjdelenen on sahabidir. 
Kaynak la rd a :  " E l - A ş e r e t ' ü l 
Mi.!beşşere",  "El-Mübeşşerun bi'l
Ce�nne " ,  "EI-Aşeret 'ü l-Meşhudü  
lehüm bi'l-cenne" gibi ifadelerle anılan 
bu on sahabi: Ebu Bekir, Ö m e r ,  
Osman , Ali , Talha İbn Ubeydullah, 
Zübeyr İbn Avvam, Abdurrahman 
İbn Avf, Sa'd İbn Ebi Vakkas, Ebu 
Ubeyde İbn Cerrah ve Said İbn 
Zeyd'dir. 
A s  h a b  'tan Said İbn Zeyd 'in bir 
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rivayetinde bu on kişiden Ebu Ubeyde 
İbn Cerrah yerine, Abdullah lbn 
Mes'iid zikredilmiştir. (İ. Ans. T.D.V.) 
(A .E . )  

��1 (AŞIRET): Göçebe topluluklarına ve
'rilen addır. 

J:._,:,:;J1 (ARÜZ): Arab edebiyatında doğmuş 
ve İslami edebiyatiara yayılmış bir nazım 
sistemi ve arab nazım sisteminde ilk 
Şatr'ın son Tef'ile'sidir. (İ. Ans. T.D.V.) 

�WG �1 (AŞK VE AşıK): Aşk, birisini, 
' bir mesleği, bir yolu, canla-gönülle, ken

dini feda edercesine sevmek, ona 
bağlanmak, onsuz yaşayışı haram bilmek
tir. 
Sôfiler, aşkı; "Aşk-ı Hakiki: Gerçek aşk 
ve Aşk-ı Medi.zi: Geçici aşk" olmak 
üzere ikiye ayırırlar. Geçici aşk, birisini 
delicesine sevmektir ki bu aşk, sevgiliyle 
buluştuktan sonra kül!enmeye başlar. 
Gerçek aşk ise, Yaratana karşı duyulan 
aşktır. 
Sôfller, geçici aşk'a, aşığın varlığını erit
tiği için, "Medizi aşk, gerçek aşk'ın 
köprüsüdür . "  demişler, onu da bir 
bakıma hoş görmüşlerdir. (T. Dey. )  

�:-a

',11 (ASABE): İslam hukukunda, miras 
bırakana doğrudan veya erkek vasıtasıyla 
bağlı bulunan mirasçılar için kullanılan 
fıkıh terimidir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.) 

;�. a:11 (ASABİYYET): Aynı soydan gelenle-
, rin veya bir başka sebeble aralarında 
yakınlık bulunanların, muhaliflere karşı 
birlikte hareket etmelerini sağlayan day
anışma duygusudur. (İ . Ans . T .D.V. )  
(A.E.) 

i"!G..:..J i �  (ASR-1 SAADET): L ü g a t  
bakımından, saadet asrı, mutluluk çağı 
demektir. lstılah olarak iki anlamı 
vardır: 
1- Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yaşadığı de
vir hakkında kullanılan bir terimdir. 
2- Hz. Peygamber ve dönemi hakkında 
yazılan bazı eserlerin ortak adıdır. (İ. Ans. 
T.D.V. )  

:,_,lkı1 (UKAB): Alemdarlık (=sancak taşıma) 
görevi. Kureyş'in Ukab (=karta! veya ka
rakuş) adıyla tanınan bir sancağı v_ardı ki, 
savaş olduğunda çıkarıl ırdı .  (I . M .T . )  
(A.E. ) 

:.li.J1 ( A K D ) :  Lüga t t a ;  b a ğ l a m a k ,  
düğümlemek anlamındadır. Şer'an; iki kişi 
veya iki taraf arasında, bir işin, kab ve 
kabul ile, yani karşılıklı rıza ile karar
laştırılıp benimsenmesidir. (A.E.) 

L)(J1 (ALAMET) : Bir hükmün varlığının 
işareti olan, ancak o hükmün ne varlığı 
ile, ne de gerekli olması ile ilgisi bulun
mayan şey anlamında bir usill-i fıkh te
rimidir. (İ. Ans. T.D.V.) 

�1 (ALEM): Sancak anlamına arapça bir 
sözdür. Kubbe ve minare tepesine konan 
şeye de denir. Bektaşllerde hallfeye veri
len emanetler arasında, üstünde, tarikatın 
inanç e�aslarını belirten yazılar bulunan 
bir Alem de vardır. Son zamanlarda bu 
töreye riayet edilmez olmuştu. (T. Dey.) 
(A.E.) 

ı.rWI � (İLM-İ CİNAS): Bu ilim, ara
, l�rında benzerlik olan iki sözden, kelim

eden bahseder. Ancak bu benzerlik, te
laffuz bakımından o lup ,  ma ' n a  
bakımından olmamalıdır. Hatta ma'naları 
birbirinden çok farklı olmalıdır. Ma'nalar 
değişik olmazsa, tecnis , yani c inas  
yapılmış olmaz. Mesela: "Fas i d i n i  
düzelten, hasidini kahretmiş olur. 
Gadabına uyan, edebini kaybeder." 
gibi. (M. Ulum) (A.E.) 

j;GJ�'I� (İLM-İ ELGAZ): Beyan ilminin 
' dallar;ndandır. Elgaz, lafızların maksada 

delaletidir. Fakat delalet gayet gizlidir. 
(M. Ulum) (A.E.) 

J�VI � (İLM-İ EMSAL): Lügat ilminin dal
, larındandır. Bunun ta'rifi şöyledir: Bir 

bellğden sadır olup, bazı milletler 
arasında meşhur olan kelimeleri, özellik 
ve hey'etleri ile , yani şekil ve yapıları, 
çıkışlan ve çıkış sebebleri ile, söyleyeni, 
zamanı ve yeri ile bilmektir. Böylece 
herbiri kullanıldığı zaman yanlışlık olmaz. 
(M. Ulum) (A.E.) 
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, L.::::'{ı � (İLM-İ İNŞA): Bu bir ilim dalı 
olup, ' nesir halindeki sözlerin, ifadeterin 
belagat ve fesahata uyğun olmasından 
bahseder. (M. Ulum) (A.E.) 

J:'J:;JI � (İLM-İ ARÜZ): Şiir için önemli 
' olan, ' mu 'teber tutulan vezinlerin, 

ölçüterin hallerinden bahs eden bir ilim
dir. (M. Ulum) (A.E.) 

(,.�G....Ji � ( İ LM- İ  MUHADARA) :  
' Muhadara' ilmi, belig olanların sözünü, 

konuşma sırasında, yeri gelince, hikaye 
yollu kullanmaktır. Bu ilim bilinirse, 
başkasının sözünden özel bir terkibi , 
yahut konulduğu ma'naları bakımından 
hale uyğun olanını, yerinde bildirmek 
melekesi hasıl olur. (M. Ulum) (A.E.) 

i ;.lı ı i�� � (İLM-İ AHKAM-1 NÜCÜM): 
Bu ilirole feleklerin, yani göklerin 
oluşumu ile gök yüzünde vaki' olan olay
lar bilinir. Kainat; boşluk, hava, maden
Ier, bitkiler ve canlılardır. Göklerin 
oluşumu demek; feleğin durumları, yani 
yıldızların durumları demektir. (M. Ulum) 
(A.E.) 

ı.>jG..:JI� �1 � '(İLM-İ SİYER VE 
' MEGAZl): Tarih ilminin kollarındandır. 

Resului lah ( s . a . v . )  ve ashabının 
hayatlarından ve İslam dini uğruna 
yaptıkları savaşlardan bahseder. Alimler 
bu konuda pek çok kitablar yazmışlardır. 
Siret-i ibn-i Hişam, Siret-i Mu
hammed ibn-i Ishak, Siret-i Maglatay 
gibi. 

. W ı ül..l....;.1 ;.ı..c (İLM-İ TABAKAT -1 
KUitRA) : Bu ilirnde kıraat alimlerinden 
bahsedilir. Herbirinin ravileri ve ustaciları 
ve bu ilirnde kitab yazanların halleri an
latılır. (M. Ulum) (A.E.) 

�w� .;ı:,s:.ll � (İLM-İ KEVN VE FESAD): 
' Bu 'ilim, 'yağmurlar, karlar, dolular, 

şimşek, gök gürültüsü ve buna benzer 
şeylerden bahseder. {M. UIO.m) (A.E.) 

Aı .iJy � (İLM-İ KIYAFET-İ BEŞER): 
' İnsanın ı:ızuvlarında bulunan biçim ve 

özellik ile, iki kimse arasında soy ve 
doğumda ortaklık ve beraberlik, diğer hal 
ve huylarda benzerlik ve uyğunluk ol-

masına delil çıkarmaktan bahseder. (M. 
Ulum) (A.E.) 

es+!� i �1 (İLM-İ BEDIHI): Düşünmeden ,  
' delıle 'başvurmadan ilk bakışta meydana 

gelen bilgidir. (M. Ak.) (A.E.) 

i)\5JI � (İLM-İ KELAM): Allah'ın Zat'ından, 
ilahi sıfatlarından, peygambelerden ve 
peygamberlikle ilğili konulardan, mebde' 
(başlanğıç) ve mead (son buluş) itibariyle 
evrendeki yaratıkların hallerinden İslam 
nizarnı ve esaslarına göre bahseden bir 
ilimdir. (İsi . i. ve Fel . ) (A.E.) 

_,.1l.ıı � (İLM-İ NAZAR): Tart ı ş a n l a r  , 
arasır{da kullanılan ve söylenilen sözlerin 
nasıl olduğundan bahseden bir ilimdir. 
Bu ilmin konusu; başkasır'l da'vasını, 
yani iddia ettiği şeyi isbat etmek için geti
rilen delillerdir. 
Bu ilmin maksadı; tartışma yolları 
alışkanlığını edinmek, tartışmada apışıp 
kalmamaktır. {M. UIO.m) (A.E.) 

.iK,Jjl � (İLM-i KIYAFE) : izden anlama 
il�i. , demektir. İnsanın, devenin, atın, 
katırın, merkebin bunlara benzer diğer 
canlıların yolda bıraktıkları izlerini incele
mekten bahseder. 
Derler ki ;  bu ilme önem verip 
öğrenenlerin bazısı, yaşlı ile genç, erkek 
ile kadının izlerini ayırabilirlermiş. (M. 
Uh1m) {A.E.) 

.;ıJ.ı.jı � (İLM-İ LEDÜN): Ledün,  yan, kat 
' anl�mına gelen arapça bir sözdür. Kehf 

suresinin 65 . ayetinde, Musa peygambe
rin, kendisine Allah katından bilği verilen 
b iris iyle buluştuğu anlat ı l ı r .  Bu 
münasebetle, okunmadan, bellenmeden 
elde edilen ilahi bilğiye de; "İlm-i ledün 
= Ledün bilgisi" denmiştir. 
Yine bu nedenle bir işin gizli sebebleri, 
"tedüniyyat" diye anılmıştır. "Bu işin 
Ledüniyyatmı bilmek gerek. "  denir. 
(T. Dey.) {A.E.) 

Lj_J ..r".r.J � (İLM-İ KAVS-1 KUZAH): 
, GÖkkuşa§ının meydana gelmesinden, 

kaybolmasından, renk renk oluşundan ve 
diğer hallerinden bahseden bir ilimdir. 
(M. Ulum) (A.E.) 
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�_,.LJ1 (ULÜK) : Birşeye ilgili olmak. İki şey 
arasındaki sadakat veya husfirnet. Gebe 
kalmak. Rahirn gibi, oğlan yatağı denilen 
mahat. 
"Aluk"  da, arzu ve süt anlamınadır. 
Ölüme ve felakete de aluk ve aluka de
nir. 
"Aiaka" da, birşeye sevgi veya husumet 
suretiyle olan bağlılık ve ilgidir. (I .F.K.) 
(A.E.) 

�)Jl (ALEVi): Ali'ye mensub olanlar, de-
- rnek olan bu söz; hem Hz. Ali soyundan 

gelen anlamına gelir, hem de Hz. Ali ta
raftarları, onun yolunda gidenler anlamını 
verir. 
Hz. Ali'nin ve ResUluilah (s .a .v.)'in kızı 
Fatıma'nın sulhünden gelenlere "Alevi" 
denmiştir. Bunlara genel olarak "Seyyid" 
dendiği gibi, İmam Hasan soyundan ge
lenlere "Şerif", İmam Huseyn soyundan 
gelenlere " Seyyid"  denmesi de adet 
olmuştur. 
Ayrıca, Hz. Peygamber (s .a .v.)'den son
ra halife ve Peygamber'in vasisi olarak 
Hz. Ali 'yi ve onun soyundan gelen 
imamları tanıyanlara, Ali ve eviadının ta
rafını güdenlere, Ali taraftarı, yani Şia 
veya Şii olanlara da "Alevi" denmiştir. 
Bektaşllerin "Sfifiyan, Sofu Sürkleri" 
dedikleri Alevilere, Sünniler tarafından 
Kızılbaş adı takılmıştır. Aynı zamanda, 
ahlakı dürüst olmayan, dini emirlere uy
mayan kişiler de "Kızılbaş" diye yerilir. 
(T. Dey.) (A.E.) 

�?�� iJI � (İLM-İ ZEYC VE TAKViM): 
Yıldızların hareketlerini, özellikle geze
genlerin ölçülerini ve herbirinin hareket
lerini takvim ve tesbit etmek, burçlara 
giriş çıkışlarını belirlemek bu ilmin konu
sudur. (M . Ulum) (A.E.) 

.:..C):Ji .r.�L.....L:. � ( İLM-i MAKADIR-i 
- U LVİYYAT) :  Bu ilim, yıldızların ve 

yörüngelerinin meyil ve uzaklıklarının 
mikdarlarından, Güneş, Ay ve Dünyanın 
büyüklüğünden, birbirlerinden olan 
uzaklıklarından bahseder. (M. Ulum) 
(A.E.) 

olduğu kabul edilen yarı efsanevi, 
göçebe Sami topluluktur. (İ. Ans . 
T.D.V.) (A.E.) 

..ii)l �).:._c ( İMARET'ÜL-VAKF) : Vakf ın 
imareti, vakf edilen şeyin, vakfı 
zamanındaki hali üzere bulundurulması 
veya meşrut bir hale getirilmesi için ge
reken bakım ve onarımı yapmaktır. 
(I.F.K.) (A.E.) 

;�1 (UMRE): Belirli zamana bağlı olmaya
rak Ka'be'yi usCılüne göre ziyaret etmek 
ve yapılması gereken diğer menasıkı 
yapmaktır. 

��L.:Jl (AMMARE) :  Mescid-i Haram'da, hiç 
kimsenin edebsizce veya sövme 
biçimi�de söz söylememesine, yüksek ses 
çıkarınamasına nezaret etmek görevidir 
ki, Cahiliyyet devrinde bu göreve 
Arnrnare derlerdi. (İ .M.T.) (A.E.) 

�J j.:.:J(, �J j:..Jl (AMEL-İ KESIR VE 
-AMEL-İ KALIL): Arnel-i Kesir: Çok iş, 
çok hareket demektir. Arnel-i Kalil: Az 
iş, az hareket, demektir. 
Namazda, arnel-i kesir ifsad edicidir. 
Arnel-i kalil ifsad edici değildir. Ancak 
kötü ve uygunsuz bir harekettir. 
Fıkıh ıstılahında, arnel-i kesir: Bir kimse 
namazda iken, dı_şarıdan gören kimsenin, 
onun namazda almadığında şüphe et
meyeceği derecede ilave hareketler 
yapıyorsa, bu arnl-i kesirdir (çok hareket
tir). 
Arnel-i kalil ise; namaz kdanın, namazda 
olup olmadığı hususunda görene şüphe 
uyandırdığı harekettir. 
Arnel-i kesir, namaz ve namazı ıslah ile 
ilgili bir hareket değildir. Zaid bir hare
kettir. Ancak, hades sebebiyle abdesti 
yenileme, imamda istihlaf ve Korku Na
mazında saffın değiştirilmesi arnelleri 
müstesnadır. 
Arnel-i Kesir ve Arnel-i Kalil Şöyle de 
ta'rlf edilebilir: Ardarda üç hareket (veya 
bir rükünde üç ayrı hareket) kesir ve  
onun aşağısı kalildir. (Mülteka, Ni'met-i 
İslam) (A.E.) 

�-�- 1 (İNNIN) İktidarsız: Tıp dilinde Ernpohıc.:Jl (AMALİKA) : En eski arab kabilesi 
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tans denir. Erkeğin cinsi ilişkide bulunam
aması halidir. Sebebi: Organik veya psi
kolojiktir. Devamlı veya geçici olur. 

lk..,.ı:Jı i�:.,._:Jl (AVRET-İ GALIZA): Avret  
ye r i , namazda örtülmesi farz v e  
başkalarının bakmaları caiz olmayan uzuv
lara denir. 
Avret-i galiza: Örtülmesi şiddetle zaruri 
olan, insanın ön (kubül=ferc, zeker) ve 
arka (dübür=kıç) gibi yerlerdir. 

h,l;Jıi�:;Jl (AVRET-İ HAFIFE): Ön ve ger
'iden başkaca, karın ve uyluk gibi, yine 
avret sayılan yerlerdir. 

;J:;Jl (AVL): Lügatta; fazlalaşmak, demektir. 
lstıliih'da ise; miras, varisler arasında 
taksim edilirken, hisselerin toplamı , 
mes'elenin mahrecinden (ortak pay
dasından) fazla olmasına denir. 

i:J:;Jl (AVL İYYE ) :  Miras ile ilgili bir 
mes'eledir ki, bunda aslıab-ı feraiz' in 
(yani mirasdan hisseleri, nassan belirlen
miş olan varislerin) toplam hisseleri, 
mes'elenin mahrecinden (ortak pay
dasından) fazla olur. Bu deyim, lügatta, 
ref, galebe, cevre meyl, anlamına ge
len "Avi" lafzından alınmıştır. Böyle bir 
meseleye: Aile veya Fariza-ı Kasıra da 
denir. (I.F.K.) (A.E.) 

�C;Jl (AVAM): Lügat anlamı; aşağı tabaka
dan kişiler, halkın çoğunluk kısmı, de
mek olan bu söz, Mevlevilerce; tasav
vuf yoluna girmemiş, bilhassa Mevlevi 
olmamış kişiye verilen lakabdır; isterse o 
kişi, kendi zümresi içinde soylu, zengin, 
hatta bilgin olsun. M e v  1 e vi l e r ;  
Bektaşilerden başka, diğer tarikat mensu
blarına, "Sofu", yani "Sôfi dervişi, sôfi 
tarikatından", tarikata girmemiş kişiye de; 
"Avam'dan, Avam" derler. Bektaşiler; 
"Avam" yerine, "Zahir" ,  Aleviler ise, 
"Zahid" derler. (T Dey.) (A.E.) 

�Ç:Ji (AYYAR): Lügatta; gözü pek, yılmaz, 
atılgan, utanmaz, yankesici gibi anlamlara 
gelir. 
Abbasoğulları zamanında Bağdad'da, 
askerin feda! bölüğüne de "Ayyar" de
nirdi. Bunlar, Fütüwet ehlinin seyfi, yani 

kılıçlı kısmıydı. Sonradan Safeviler 
çağında , Şah'ın muhafızları olan fedailere 
de bu ad verilmiştir. Ayyar ,  bütün 
Fütüvvet ehline (yiğitlere, cengaverlere) 
de verilen bir addır. (T. Dey.) 

:;.J1 (AYN): Dışarıda var, belirli ve somut 
olan şeydir. Çoğulu: A'yan 'dır . Mesela: 
Bir kitab, bir ev, bir at, meydancia 
mevcut belli bir mikdar para veya bir 
mikdar buğday ve ev eşyası ayn 'dır .  
(I.F.K.) (A.E. ) 

* * 
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�Ul1 (GAYE): Birşeyin varlığı, kendisi için :;)J1 (GARAR): Akıbeti meçhul olan, olacak 
olan şeydir. 

�ı :;;J1 (GABN-1 YESIR): Kendisiyle mu
kavvimlerin değer biçtiği (kıymet veya 
fiyat)dır. 

�wı:;;J1 (GABN-1 FAHİŞ): Mukavvimle
rin biçtiği değer ve fiyat altına girmeyen
dir. 
Denildi ki: Bu, (genellikle) insanların al
danmadıkları değer ve fiyattır. 

�1 (GIBTA) İm re nme:  Başka s ı ndan  
;,i'metin yok olup gitmesini temenni et
meksizin, o başkası için hasıl olduğu gibi, 
senin için de ni'metin hasıl olmasını te
menni etmenden ibarettir . (Yani 
başkasının iyi şeyini kendin için de dile
mendir.) 

�ı:;J1 (GARABET): Kelimenin anlamı açık 
olmayıp garib , yani kullanılması 
alışılmamış olmasıdır. 

�(�1 (GURAB) :  Cism-i kül'dür. O, ilk 
surettir ki, ondan önce hebiii cevher 
vardır ve hala onunla genelleşmiştir. O, 
cisim olmayandan tevehhüm edilmiş im
t idaddır .  Bu bakımdan ,  yuvarlak 
şekillerden olan cism-i kül 'den önce, 
hala'nın dairesel olduğu bilinir. Bu cisim, 
imkan karanlığının ve siyahlığının , 
üzerlerine galib geldiği cisml suretierin 
aslı olunca, Kuds aleminden ve ahadiyyet 
hazretinden en son uzaklıkta olup, 
siyahlık ve uzaklıkta mesel olan "Guriib" 
diye adlandırılır. 

�_,:,;11 (GURUR): Hevaya uygun olan ve in
san tabiatı kendisine meyleden şeye nef
sin alışıp ısınmasıdır. 

mı, yoksa olmayacak mı bilinmeyen 
şeydir. 

�ı � ��1 (GURRA MİN'EL-ABID) :  
' Kıym�ti, diyetin yirmide biri kadar olan 

köledir. 

��ı � :,....__;J1 (GARiB MİN'EL-HADIS): 
' 'isnad;, R�sfilullah (s.a .v. ) 'e bitişik olan, 

lakin gerek Tiibitn'den, gerek Etbii'ut
tiibiin 'den ve gerekse Etbii'ut-tiibiin'e 
tabi olanlardan olsun, bir kişinin rivayet 
ettiği hadistir. 

��1 (GURABİYYE) : Bunlar; Hz. M u 
hammed (s .a.v.) , Ali'ye (r.a . ) ,  karğanın 
karğaya ve sineğin sineğe benzemesin
den daha çok benziyor. Allah , Cebrail 
aleyhisselamı Ali 'ye gönderdi .  Ama 
Cebriiii yanıldı, diyen bir topluluktur. 
Bunlar, tüy (=riş) sahibine la'net ederler 
ve bununla CebriiiJ'i kasdederler. 

i�G..J1 (GIŞAVE): Kalb aynasının yüzünde 
ci'luşan pastır. Basiret gözü yorulur da 
bu, kalb aynasının yüzünü kaplar. 

�1 (GASB): Lügatta; mal veya başkası 
olsun, birşeyi zulmen almaktır. Şeriat 
ıstilahında ise, mütekavvim ve muharrem 
(başkasına haram kılınmış) bir malı, 
malikinin izni olmadan açıkça almaktır. 
Gasb, ölmüş (murdar) hayvancia tahak
kuk etmez. Çünkü o, mal değildir. Hür 
insanda da böyledir. Müslümanın içkisinde 
de gasb tahakkuk etmez. Çünkü o ,  
mütekawim değildir. Harbinin malında 
da gasb tahakkuk etmez. Çünkü o, 
haram kılınmış (=muharrem) değildir. 
"Malikinin izni olmaksızın" denilmesi, 
vedia , yani emanet alınan şeyden ih
tirazdır. 
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"Açıkça"  denilmesi, gizlice çalınayı 
(sirkati) hariç kılmak içindir. 
(Mecelle'nin 881 .  maddesinde; "Gasb , 
bir kimsenin izni olmaksızın malını almak 
ve zabt etmektir ki alan kimseye gasıb 
ve ol mala magsilb ve sahibine de 
magsilb'un-minh den ilir. " şeklinde ifade 
edilmiştir.) (A.E.) 
Bahs adabında gasb ; delil in 
mütekaddimesini menetme ve muallilin, 
delili onun sübutu üzerine ikame etmesin
den önce, delili onun nefyi üzerine ikame 
etmektir . Gerek ondan , z ımnen, 
hakkında çekişilen hükmün isbatı gereksin 
ve gerekse gerekmesin. 

�1 (GADAB) öfke, kızma: Kendisinden, 
göğüs için rahatlama hasıl olması için, 
kalb kanının kabarıp kaynaması (galeyanı) 
sırasında hasıl olan değişmedir. 

ililll (GAFLET): Nefsin, arzu ettiği şeye tabi 
olmasıdır. 
Sehl demiştir ki: Gaflet, tembellik ile 
vakti boş geçirmektir. 
Denildi ki: Bir Şeyden gaflet, onun akla 
gelmemesidir. 

ili:l1 (GALLE): Beyt'ul-Mal 'in reddettiği ve 
tüccarın aldığı dirhemlerdir. 

adlandırılmaz. 

._;�ı '_;;r. (GAYR-I MUNSARIF): Kendi
- - sinde· dokuz illetten ikisi veya diğerinin 

yerini tutan ikisinden biri bulunan ve ken
disine tenvin ile beraber cer dahil ol
mayan kelimedir. 
(Yani hareke ile i 'rablanan, fakat cer ve 
tenvini kabul etmeyen kelimedir. (:.,.C.:.) 
ve (�C:..:.) gibı:) (A.E.) 

i;,:J1 (GAYBET): Halk'ın ahvalinden, daha 
doğrusu Hak'tan kendisine gelen şeylerle 
oluşan kendi ahvalinden cereyan eden 
şeyleri bilmekten hasıl olan kalbin duru
mudur. Eğer gelen (varid) büyük olur ve 
onu hakikat sultanı istila ederse, o, Hak 
i le hazır olup , nefsinden ve halktan 
gaibdir. Yusuf'u gördükleri zaman ellerini 
kesen kadınların kıssası buna şehadet 
eden şeylerdendir. Yusuf'un güzelliğini 
görmek böyle olunca, celal sahibinin 
nurlarını görmenin gaybeti kim bilir nasıl 
olur? 

i;,;.ll (GIYBET) :  Kardeşin i ,  arkasından ,  
-hoşlanmıyacağı şeylerle anmandır. Eğer 
bunlar onda varsa , şüphesiz ona gıybet 
etmiş olursun. Eğer bunlar onda yoksa, 
şüphesiz ona iftira etmiş, yani yapmadığı 
şeyi onun aleyhinde söylemiş olursun. 

iliJ1 (GALLE) :  Efendinin , kölenin ka- �1 (GIYBET): Bir insanın kötü hallerini 
zancından, her on dirhemde bir dirhem 
aldığı verğidir. 

J', _ ·i11 (GANIMET): Gazllerin kuwetiyle ve 
İçinde i'la-i kelimetullah bulunan bir 
biçimde kafideri yenmekle onların mal
larından alınan şeyler için bir isimdir. Bu
nun hükmü; beşte biri (beyt'ül-male) 
ayrılıp geri kalanı, özellikle gazllerin ol
masıdır. 
(Ganimet ;  kafiderden savaşla alınan 
maldır. Savaşsız alınan ise fey' diye ad
landırılır.) (Keşşaf) (A.E. ) 

j:,_Jl (GAVL): Mühlik, yani helak eden, de
mektir. Birşeyi ansızın yakalayıp helak 
eden her şey, gavl 'dir. 

-onun gıyabında anmaktır. (Bir kimseyi ar
kas ından çekişt i rmek ,  ye rmek ,  
kınamaktır.) Eğer bu  kötülükler onda 
yoksa, iftiradır. Eğer bunları onun 
yüzüne karşı söylemişse bu sövmektir. 

c;n.:Jı �J �__,.41ı:;ı (GAYB'UL-HÜVİYYE 
- VE GAYB'UL-MUTLAK): Bu, Lataayyün 

itibariyle Hakk'ın zatıdır. 
' ' .. - � ı ' • 

-.
' . ' ! :-- - �ı ' • -. ''ı <;� �ı_, <;� � ( G A Y B - 1  

MEKNÜN VE GAYB-1 MASÜN): Bu , 
Zati sırdır. Allah'tan başkasının bilmediği 
künhüdür. (O'nun aslı ve hakikatıdır). 
Bundan dolayı o ,  başkalarından korun
muş , akıllardan ve gözlerden gizlen
miştir. 

6:,_Jl (GAVS): Kendisine sığınıldığı zamanda J) ı �.J·l :;.._Jl (GAYN DÜN'ER-REYN): Bu ,  
kutub 'dur. Bu vaktin dışında gavs diye sada'dır. Sada' , ince bir perdedir ki, iman 
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kendisiyle beraber kaldığı için, tecelli 
nCıru ve tasfiye ile zaii olur. Reyn i se ,  
kalb ve iman arasına giren kesif perdedir. 
Bunun için dediler ki: Gayn , i 'tikadın 
sıhhatiyle beraber şuhCıddan gizlenip per
delenmektir. 

�;;11 (GAYRET): Kendi hakkına başkasının 
ortak olmasını kerih görmektir. 

� 1  (GABN): Lügatta; hud 'a, aldatma, bir 
şeyin mikdarını eksiitme anlamındadır. 
Şeriat ıstılahında gabn iki kısımdır: 

1- Gabn-ı yesir (az aldatma) 2- Gabn-ı 
fahiş (çok aldatma). 
Kıy ın et , bütün mukawimlerin (yani 
değer biçen ve fiyat koyanların), kendi
siyle değer biçtiğidir. Hepsi değil de bir 
mukavvim değer biçmişse bu g a b n - ı  
yesirdir. Hiç birinin kendisiyle değer 
biçmediği ise, gabn-ı fahiştir. Bu sah!h 
alandır. 
Bereendi'de deniliyar ki: Kıymet, mu
kavvimlerin çoğunun kendisiyle değer 
biçtiğidir. Onlardan azının değer biçtiği 
ve ekseriyetin biçtiği değerden fazla olan 
ise, gabn-ı yesirdir. Genellikle insanlar 
bu kadarında aldanırlar. Eğer hiç birinin 
değer biçmediği kadar fazla ise bu gabn
ı fahiştir. İnsanların çoğu bununla aldan
mazlar. {Keşşaf) (A.E.) 

0J1 (GURRE): Düşürülen bir ceninden do
layı verilmesi gereken bir m a  ı i 
tazmlnattır. Bunun mikdan Hanefilere 
göre beşyüz, Şafi'ilere göre altıyüz di
rhem gümüştür. 
Gurre; esasen her şeyin mukaddemi, de
mektir. Bu bakımdan Kamer! ayların ilk 
günlerine "Gurre-i şehr" denilmiştir. 
Köleye , ca rıyeye , mal lar ın en 
seçkinlerine " Gurret'üi-Emval" denir. 
( l .F.K.) (A.E.) 
Atın alnındaki beyazlığa, kavmin şerefiisi 
ve efendisine, dişierin ilk görünen bey
azlığına da gurre denir. 

j)J1 (GAZEL): Konusu daha çok sevgi ve 
içki olan manziimedir. Tek kişinin özel 

ahenkte okuduğu mCısiki parçasına da 
Gazel denir. (O.T.S.) (A.E.) 

�1 (GASB): Lügatta; başkasına ait birşeyi 
kullanmak için düşmanlık ve tegallül:: yo
luyla alıvermektir, o şey gerek mal olsun 
ve gerekse olmasın. 
lstılahda: "Bir kimsenin mütekawim ve 
muhterem bir malını sarahaten ve 
delaleten veya adete nazaran izni ol
maksızın haksız yere elinden veya tasar
rufu dairesinden almaktır. " 
Gasıb: Başkasının malını elinden veya ta
sarrufu dairesinden zorla haksız yere 
açıkça alan kimsedir 
Mağsiib : Başkasından haksız yere zorla 
ve açıkça alınan şeydir. Bunun ıstılahen 
mağsCıb sayılabilmesi için mütekavvim, 
muhterem bir mal olması gerekir. 
(l .F.K.) (A.E. ) 

ili;J1 (GAFLET) : Dalgınl ık , habersizl ik , 
yanılma, boş bulunma, daima anlamlarına 
gelen arapça bir sözdür. Türkçemizde 
" Gaflet basmak" otururken uyuyuver
mektir. "Gaflet perdesi" ,  birşeyden ha
bersiz kalmak anlamına gelir. 
Tasavvufta gaflet; Hak'tan habersizlik
t ir Gafil de ,  bi lmeyen ,  kendini 
tanımayan, alemi, Allah'ın tecelll aynası 
görmeyen kişidir. (T. Dey.) (A.E.) 

...J)ı lli (GALLET 'UL -VAKF) : G a l l e ,  

lügatta, gelir, demektir. Vakf'ın gallesi, 
vakf'ın geliri, varidatı, ürünleri demektir. 
Vakf bahçelerinin meyvaları ,  vakf 
akarlarının kiraları, vakf paralarının ka
zançları bu cümledendir. (I .F.K.) 

�1 (GUNNE} : Lügatta, iniltiye den i r .  
Tecvid ıstılahında ise, gunne sıfatı bulu
nan harfleri okurken genizden gelen sese 
derler. Sakin veya harekeli olan (,:,)=nun 

ve (i)=mim harflerine mahsus kuvvetli 
bir sıfattır. (O.K.) (A.E.) 

�;;11 (GAYRET): lrz, namus, sevği, şeref ve 
haysiyet, yücelik gibi, değerli ve korun
ması gereken şeylerde tit iz l ik ve 
kıskançlığa dendiği gibi, bir işin üzerine, 
gereği gibi düşüp çalışmaya da denir. 
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"Gayrete dokunmak"; izzet-i nefse, in
sanlığa dokunmak anlamına gelir. 
"Gayret kuşağı" ; erenlere canla-gönülle 
hizmet anlamına gelir. 
Sôfller arasında, benlik, varlık güden, 
ululanan bir kişinin herhangi bir surette 
alçalması anlatılırken: "davranışı, Gay
ret'ullah'a dokundu. "  denir. (T. Dey.) 
(A.E.) 

:,..:,.Jl (GAYB): Güneş, gözden gizlendiği za
man; "Güneş gayb oldu . "  denir. 
İnsanın bilgisinden gizlenen, duyularla 
algılanmayan her şeye de "gayb" deyimi 
kulanılmıştır. (Müfredat) (A.E.) 

; :hr'l ı ; :� ';.11 (GAYBET-İ MUNKATIA) 
-Mejkad: Yeri, hayatı ve ölümü bilinmeyen 
kayıp kimsedir. Buna ; " gayb e t - i  
münkatıa ile kayıp" adı da verilir. 
Böyle bir kimseye hem beldesinden 
ayrılıp kaybolmuş, "fakid" hem de ilğililer 
tarafından araştırılması münasebetiyle 
"Mefkiid" denilmiştir. Çünkü mefkiid ve 
fakid deyimleri, lügat bakımından kay
betmek, yok olmak ve araştırmak anlam
larını ifade eden " Fa  k d "  lafzından 
türetilmişlerdir. (l.F.K.) (A.E.) 

169 
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ii.J1 (FİE): Yenilği sırasında orduya sığınmak 
için onların arkasında duran taifedir. 

J...ill1 (FASİD) : Aslıyla sahih olup, vasfıyla 
sahih olmayandır. Fasid satışla olan teslim 
almada mülk ifade eder. Mesela bir kim
se, içki (hamr) ile bir köle satın alsa ve 
onu teslim alıp azad etse, azad edilmiş 
olur. 
Şafii'ye göre, fasid ile batıl arasında fark 
yoktur . 

:;..,GJ-ı (FASIK): Kelime-i şehadeti söylemiş, 
itikad .:!tmiş, fakat amel etmemiş kişidir. 

J...ill1 ( FAS İ D ) :  Aslında meşru ' iken , 
mü lazemet bak ım ından  ma na 
şiddetlenip, cümlede infisal tasawuru ile 
beraber halin hükmüyle meşru' olmayan 
şeydir. Cum'a ezanı okunurken alış-veriş 
(bey') yapmak gibi. 

j.cill1 (FAİL): Fiilin veya benzerinin, kendi-
- siyle kihm olması bakımından , kendisine 

isnad edildiği lafızdır. Yani faili belirtilme
miş fiilin mef'Glü (naib-i fail) ondan hariç 
kalması için . fiilin fail ile kaim olması 
bakımından, kendisine isnad edildiği 
lafızdır. 
(Diğer bir ta 'rife göre, fail: Kendisine, 
tam ve ma'lGm fiil veya fiil ma'nasında 
olan kelime isnad edilen lafızdır .) (Izhar) 
(A.E. ) 

�8..:Jıj.cl.111 (FAİL-İ MUHTAR): Kendisin
den , - fiilin, kasıd ve irade ile beraber 
çıkması sahih olan faildir. 

�ill1 (FAHiŞE) :  Dünyada haddi (şer'i 'cezayı) ve ahirette azabı gerektiren (çok 
kötü davranış)tır. 

..s�l iLilll (FASILA-1 SUGRA): kendile
rinden sonra sakin harf bulunan harekeli 
üç harftir. Ör. (ur; . f..ı.:J gibi. 

..s:,:5:JI iLilll (FASILA-İ KÜBRA): Kendile
rinden sonra sakin harf bulunan harekeli 
dört harftir. Ör. �� ,  ;J'�) gibi. 

i�1 (FÜTÜVVET) : Lügatta; saha ve kerem 
(elaçıklığı ve cömertlik) demektir .  
Haki\iat ehlinin ıstıiahında; dünya ve 
ahirette halkı kendine tercih etmendir. 

i;Jl1 (FETRET): Talebi kuvveti uyuşturucu 
olan tabiatın eserlerinin tekrarlanması ile 
yakıcı olan bidayet ateşinin sönmesidir. 
{Fetret :  İki muayyen zaman arasında 
veya iki peygamber arasında geçen 
müddet, bir hükümetin zayıflığı zamanı 
gibi anlamlara da gelir.) {A.E.) 

�1 {FİTNE): Kendisiyle insanın iyi ve kötü 
'hali açıklanan {deneme ve sınama)dır. 
Halis mi, yoksa karışık mı olduğu bilinme
si için altın ateşte yakılıp eritildiği zaman, 
onun ateşle denenip sınanmasına da fitne 
denir. 

(;Jl1 (FÜTÜH): Birşeyin olması kendisinden 
beklenmeyen şeyden o şeyin hasıl ol
masından ibarettir. 

�;..lı1 (FÜCÜR): Nefis için hasıl olan bir du
rumdur ki onunla, şeriat ve mürüvvete 
aykırı bir takım işlere girişilir. 

� �1 (FAHŞA): Selim tabiatın, kendisinden 
nefret ettiği ve doğru aklın eksik bulduğu 
şeydir. 

)Jj1 (FAHR): Menkıbeleri (yani bir kimsenin 
fazilet ve meziyetlerini gösteren fıkraları) 
sayıp dökmekle insanlara karşı büyüklenip 
övünmesidir. 

� i.ıi\1 (FİDA): Emir' in, kafir olan esiri bırakıp, 
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karşılığında mal veya müslüman esir al
masıdır 

: r.ı...Jr,i;..ı..J1 (FiDYE VE FİDA): Mükellefin , 
kendisine yönelmiş bir rnekruhtan (kötü 
durumdan), vasıtasıyla kurtulduğu bedel
dir. 

�)J1 (FARZ): İçinde şüphe bulunmayan ke
sin bir delil ile sabit olan, inkar eden kafir 
sayılan ve terk edene azab edilen şeydir. 
(Farz, fakihler tarafından farklı biçimlerde 
açıklanmıştır. Şafii diyor ki : Farz ve 
vacib eşanlamlıdır ve bu ikisi, kat'i ve 
zanni olanı kapsar. Bu ikisinin ma'nası; 
gerek kat'i ve gerekse zanni delil ile sabit 
olsunlar, terkedeni . şer 'an kınanıp 
kötülenen şeydir. Şer 'an kınanıp 
kötülenmesinden maksad, Şari' in onun 
hakkındaki nassı veya delili sebebiyledir. 
Hanefiler ise; farzda kesinlik bulunması 
ve vacibde ise kesinlik bulunmaması ile, 
farz ile vacibi ayırırlar. Ancak şu var ki, 
onlarda, farz bazan vacib anlamında kul
lanıldığı gibi , vacib de bazan farz an
lamında kullanılır. Mesela: Vitr farzdır ve 
Hac vacibdir, demeleri gibi. (Keşşaf) 
Molla Husrev, Dürer'de farz'ı iki kısma 
ayırıyor: İtikadi farz, Arneli farz. 
İtikadi farz: Kesin delille sabit olup ken
disinde şüphe olmayan, inanılması ve 
yapılması zaruri olan; terkedene ikab, 
yani ceza lazım gelen ve ayrıca inkar 
eden tekfir olunan farzdır. Beş vakit na
maz, zekat ve Ramazan orucu gibi. 
Arneli farz: Buna farz-ı zanni de denir. 
Müctehidlerce, kesin bir delile yakın der
ecede kuvvetli görülen zanni bir delil ile 
sabit olan vazifedir ki, amel hususunda 
farz-ı kat'l kuvvetinde bulunur. Başın 
dörtte birini meshetmek gibi. 
Farz; diğer bir bakımdan da; farz-ı ayn 
ve farz-ı kifaye kısımlarına ayrılır: 
Farz-ı ayn: Her mükellef müslümanın 
yapması gereken vazlfedir. Beş vakit na
maz gibi. 
Farz-ı kifaye: Mükelleflerden bir 
kısmının yapmasıyla diğerlerinden tarzıy
yeti düşen vazifedir. Cenaze namazı gibi.) 
(I .F.K. ) (A.E.) 

�.)J1 (FARiZA): "Farz" kökünden "faile" 
veznindedir Lügatta ;  takdir an
lamındadır. Şeriatta ise; Kitab , Sünnet 
ve icma' gibi kesinleşmiş bir delil ile sabit 
olan şeydir. 
Farz iki çeşittir: Farz-ı Ayn, Farz-ı 
Kifaye. 
Farz-ı  Ayn : Her bir (mükellef 
müslüman)ın yerine getirmesi gereken , 
kiminin yerinAe getirmesiyle kiminden 
düşmeyendir. lman ve benzeri gibi. 
Farz-ı kifaye ise; bütün müslümanların 
yerine getirmesi gereken, ancak bir 
kısmının yerine getirmesiyle geri kalan
lardan düşen farzdır. Cihad ve cenaze 
namazı gibi. 

L[,.J1 (FİRASET) FERASET: Lügatta ; te
S'ebbüt ve nazar, anlamındadır. Hakikat 
ebiinin ıstılahında i se ;  yakinin 
mükaşefesi ve gaybın muayenesidir. 

�1))1 (FERAİZ): Bir ilimdir ki, ölenin terek
'esini hakedenlere taksim etme keyfiyeti 
onunla bilinir. 

[))1 (FERAH): Arzu edilenin elde edilmesin
den dolayı kalbdeki lezzettir. 

;pı).J1 (FİRAŞ) :  Kadının, bir şahsa çocuk 
doğurmak için belli olmasıdır. 

'�)J1 (FERD): Başkasını değil, sadece bir tek 
şeyi içine alandır. 

f:_)J1 (FER') : As i ' ın aksidir. Bu, kendinden 
başkası üzerine bina dilen şey için bir 
isimdir. 

J��"ı J)Jl (FARK-I EVVEL): Hak'tan halk ile 
perdelenme ve halkıyyet rüsumunun, 
haı:yıe kalmasıdır. 

�l!.JIJ)Jl (FARK-I SANi): Halk'ın Hak ile 
kaim olduğuna şahid olmak ve kesrette 
vahdet, vahdette de kesret görüp, bu iki
sinden biri ile diğerinden perdelenme
mektir. 

....i.,)ı  J:,.._.J ( FARK ' U L -VA S F ) :  Z a t - ı  
Ahadiyyet 'in, vasıflarıyla, Hazret- i  
Vahidiyyet'te zuhur etmesidir. 
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�1 �'.r-J ( F A R K ' U L- C E M ' ) :  Z a t - ı  
Ahadiyyet'in şuununun zuhuru olan mer
tebelerde zuhı1r etmesiyle vahidin 
çoğalmasıdır. Hakikatte bu şuGn, halis iti
barlardır ki, bunların suretleriyle vahid'in 
açığa çıkması sırasında ancak bunların ta-
hakkuku vardır. ' 

Sıj')J1 (FÜRKAN): Hak ile batılın arasını 
ayıran tafsllf ilimdir. 

'i .. JJ1 (FESAD): Hasıl olduktari sonra mad
deden sOretin yok olmasıdır. 

Fakihlere göre fesad, vasfıyla meşru' ol
mayıp , aslıyla meşru' olan şeydir. Bu, 
Şafii'ye göre, butlan ile eşanlamhdır. 
Bize göre, sıhhat ve butlan 'dan ayrı 
üçüncü bir kısımdır. 

_2)1 'JW (FESAD'UL-VAD') :  İlletin, nass 
veya icma' i le olan hükmün nakizında 
(zıddında) mu'teber olmasından ibarettir. 
Mesela: Karı-kocadan birinin müslüman 
olmasını, ayrılmaları gerektiğine, Şafii'nin 
ashabının sebeb göstermesi gibi. 

�1 (FASL): Herhangi birşeyin cevabında, 
birşey üzerine hami olunan küllidir ki, o 
şey, onun cevherinde vardır . Natık ve 
hassas gibi. Külli, diğer külliyyatı içine 
alan bir cinstir. 
"Herhangi birşeyin cevabında, birşey 
üzerine hami olunan küllidir . " 
sözümüzi e, nev' , cins ve genel araz haric 
kalır. Çünkü nev' ve cins, o olan şeyin 
cevabında söylenirler. Herhangi birşeyin 
cevabında söylenmezler. Genel araz ise 
cevabda asla söylenmez. 
"Cevherinde" sözümüzle, "hassa" haric 
kalır. Çünkü hassa, birşeyi ayırd edici ise 
de, onun cevherinde ve zatında yoktur. 
Eğer o, insanın natık olması gibi, yakın 
cinsteki ortaklıklardan birşeyi ayırd 
etmişse, yakındır. Ya da o, insanın hassas 
olması gibi, uzak cinsteki ortaklıklarından 
onu ayırd etmişse, uzaktır. 
Meani ehlinin ıstılahında fasıl; atıf har
fleri ile, cümlelerin kimini kimi üzerine atf 
etmeyi terk etmektir. 

fas!; kendi başına müstakil, başkasından 
ayn olan, babdan bir kıt'adır. 

��1J:a_1J1 (FASL-I MUKAVVİM): Mesela , 
natık gibi , mahiyete dahil olan bir 
cüz 'den ibarettir. Çünkü o ,  insanın 
mahiyetinde dahildir ve mahiyeti düzen
leyicidiL Çünkü o olmaksızın, haricde ve 
zihinde insan için hiç bir varlık yoktur. 

t.W1 (FESAHAT): Lügatta; açıklama ve 
zuhcırdan ibarettir. Fesahat, müfred keli
mede, harflerin birbirine uymamasından, 
garabetten ve kıyasa muhalefetten 
arınmış olmasıdır. 
Kelamda fesahat; te' lif za 'fından ve 
fasih olmalarıyla beraber kelimelerin 
uyğunsuzluktan arınmış olmasıdır. Bunun
la, şöyle sözden ihtiraz edildi: 

[:,:.:. :..�1� ::.c·- · . : ·  ' :�:, �'ı :.:.:; "Zeyd çok 
büyüktür, saçı bükülmüştür (veya 
örülmüştür), burnu kavislidir." gibi. 
Fesahat, konuşan kişide bulunan bir me
lekedir ki, açık seçik bir lafız ile maksadı 
ifade etmeye onunla muktedir olunur. 

�;..i)1 (FUZ0Li): Akd'de, ne veli, ne asil 
· ve ne de vekil olmayan kişidir. 
(Veya fuzfili: Şer'i bir izin olmaksızın 
diğer bir kimsenin hakkında tasarruf eden 
kimsedir.) (A .E.) 

�i (FADL} Faz/: Sebebsiz, iyilik etmeye il
kin başlamaktır. 

�1 (FADiH) _ Fazih: Kuru hurmanın kaba 
'konulması , sonra üzerine sıcak su 
dökülüp tatlılığı çıkarılması, sonra kabarıp 
şiddetlenmesidir. Bu , ahkamında Bazık 
denen içki gibidir. Eğer en az derecede 
pişirilirse, Müselles gibidir. 

�).All (FlTRAT): Dini kabul için hazırlanmış 
cibillettir (yaradılıştır). 

�1 (Fİ'L) fiil: Başkasına te 'sfr eden için, 
'te'sir sebebiyle ilkin arız olan durumdur. 
Kesici olması sebebiyle ,  kesen için hasıl 
olan durum gibi. 
Nahivcilerin ıstilahında fiil, üç zamandan 
birine ilişik olup, kendinde bir ma'naya 
delalet eden şeydir. 
Denildi ki; fii l ,  birşeyin , başkasında 
müessir olmasıdır. Kesici olduğu sürece 
kesen gibi. 
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�)I.JıJ:._;j1 (Fİ'L-i İLAcl): Meydana gelme
, sf, bi; uzvu hareket ettirmeye muhtac 

olan fiildir. Vurmak ve sövmek gibi. 

�)\.JI�IJ:uj1 (Fİ'L-İ GAYR-I İLACi): Bir 
' u�vu hareket ettirmeye muhtac olmayan 
fiildir. Bilmek ve sanmak gibi. 

�1 (FIKH): Lügatta, konuşanın sözünden 
maksadı anlamaktan ibarettir. lstılahta; 
şer'!, arneli ahkamı, tafstli delillerinden bil
mektir. 
Denildi ki; fıkh, kendisine hükmün iliştiği 
gizli ma'naya vakıf olmak ve isabet et
mektir. Fıkh; rey ve idihad ile meydana 
çıkarılan bir ilimdir ve onda iyice düşünüp 
taşınmaya ihtiyac vardır. Bunun içindir ki 
Allah Teala 'ya fakih adı verilmez. 
Çünkü O'na hiç birşey gizli kalmaz. 

)j)ı (FAKR): Kendisine ihtiyac duyulan şeyi 
kaybetmekten ibarettir. Kendisine ihtiyac 
duyulmayan şeyi kaybetmek ise , fakr 
diye adlandırılmaz. 

i)i)1 (FlKRA): Lügatta, sırt omurgaları dizisi 
, biçiminde kalıblanan bütün süsler için bir 
is imdir . Sonra süse benzeti lerek 
kasldedeki beyt'in en güzeli için istiare 
olunmuştur. Sonra da, kasidedeki en 
güzel beyt ' e  benzeti lerek, sözden 
seçilmiş her cümle için isliare olun
muştur. 

�1 (FİKR): Bilinmeyene erişmek için, bilin
, en ümCıru tertib etmektir. 

dlll1 (FELEK): Kuyu biçiminde bir cisimdir ki 
onu, zahiri ve batıni iki satıh kuşatır. Bu 
ikisi birbirine paralel olup merkezleri bir
dir. 
(Felek şu anlamlara da gelir: 1- Gök. 2-
Zaman. 3- Talih, baht. 4- Dünya. 5- Her 
gezegenin gök yüzündeki katı.) (O.T.S.) 
(A.E.) 

;;- li11 (FELSEFE): Ebedi mutluluğu kazan
mak için, beşeri takat ölçüsünde Tanrı'ya 
benzemektir. Nitekim doğru sözlü Pey
gamber (s.a .v.) bu konuda şöyle buyur
muştur :  "AIIah ' ın  ahH!kı ile 
a h l a k l a n ın ı z . "  Yani ma ' lCımatı 
kuşatmakta ve cismaniyyattan soyutlan-

makta O 'na benzeyiniz. 

: üJ1 ( F ENA) : Kötü l enmi ş  vasıl l a r ın  
düşmesidir. Nitekim b eka da  övülmüş 
vasıfların var olmasıdır . Fena iki 
kısımdır: Bunlardan biri , zikrettiğimiz 
şeydir. Bu, riyazatın çokluğu ile olur. 
Ikincisi ise, mülk ve melekCıt alemini his
setmemektir. Bu, Allah'ın azametinde 
istiğrak ve Hakkı müşahede ile olur. 
Buna Meşayıh şu sözleri ile işaret 
etmişlerdir: Fakr, iki darda yüz karasıdır. 
Yani iki alemde yok olmakdır (fena'dır). 
(Bu söz, Buhari'de, Enes'in rivayet ettiği 
bir hadis olarak nakledilmiştir.) (A.E.) 

_;.,..J ı : 8  (FİNA'UL-MISR): Şehrin işleri için 
'hazırlanmış olup, ona b itişik olan 
(namazgah ve ta'limgah gibi) yerlerdir. 

��1 (FEVR): Geciktirmekle kınama gerek
miyecek biçimde, mümkün olan vakitle
rin ilkinde, (bir görevi) eda etmenin vacib 
olmasıdır. 

�1 (FEHM) Anlama: Muhatabın lafzından 
ma'na tasavvur etmektir. 

4;ı:,+iJ1 (FEHVANİYYE): Misal aleminde yüz 
yüze karşılaşma yoluyla Hakk'ın hitabıdır. 

��\''! �1 (FEYZ-i AKDES): Hazret-i il
miyyede, sonra ameliyyede eşyanın 
· varlığını ve isti 'dadlarını gerektiren zati, 
hissi tecelliden ibarettir. Nitekim hadis-i 
şerifte: "Ben, gizli bir hazine idim, bi
linmekliğimi istedim . . .  " diye buyurul
muştur. (Bursalı İsmail Hakkı, Kenz-i 
Mahfi adlı kitabında S. 2-3; İmam SuyCıti, 
Dürer-i Münteşire 'de, bu hadisin aslı yok
tur demiştir, diyor.) 

�J:W1�1 (FEYZ-İ MUKADDES): Haricde 
bu a 'yanın isti'dadlarının iktiza ettiği şeyin 
zuhCırunu gerektiren esrnal tecellilerden 
ibarettir. 
Feyz-i Mukaddes , Feyz-i Akdes 
üzerine tertib edilmiştir. Birincisi i le, 
a'yan-ı sabite ve bunların a s l i 
isti'dadları ilirnde hasıl olur. İkincisiyle, 
bu a'yan, lazımeleri ve tabi'leri ile bera
ber haricde hasıl olur. 

�1 (FEY'): Yüce Allah'ın, kendi dini ehline, 
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dinde onlara muhalefet eden kimselerin 
mallarından, savaşsız, ya sürğün etmek 
ya da cizye ve başka şey üzerinde barış 
yapmakla verdiği şeydir. 
Ganimet, fey 'den daha özeldir. Nefl ise 
ganimetten daha özeldir. 
Fey'in diğer bir anlamı da, güneşi nesh 
eden şeydir ki, bu zevalden batışa kad
ardır. Nitekim gölğe (=zıll) de güneşin 
nesh ettiği (durumunu değiştirdiği) şeydir 
ki, bu da doğuştan zevale kadardır. 

�LiJ1 (FARR): Faklhlere göre; bir kadının, 
ölüm hastalığına (maraz-ı mevt'e), yani 
ölüme götüren hastalığa yakalanmış, 
galib-i hali helak olan kocasının, kadını bu 
hastalık halinde boşamasıdır. Bu kadına, 
farr'ın kansı denilir. 
Maraz-ı mevtte kadını boşamak, onu 
mirastan mahrum etmeye muhtemel 
olduğu için bununla ilgili bir takım ahkam 
vardır. (KeşşaO (A.E.) 

;: [,.ili � (FETH-i KIRAAT) Kıraatı açmak: 
' Okuyan kimseye unuttuğunu bildirmek 

maksadıyla telkindir. Feth-i Kıraat; yani 
kıraati telkin edip söylemek, okuyan 
yanıldığında yahut tutulduğu esnada 
yapılır. Hz. Ali (r.a.): "İmam senin fe
thine muhtaç ise fethet" demiştir. 
(Ni'met-i İslam) (A.E.) 

��1 ( FÜTUVVET ) : Lügatta ;  gençl ik, 
yiğitlik, cömertlik anlamlarına gelir. 
Ahilik teşkf!atına verilen bir addır. Ho
rasaniler, yani Melametiler; esnaf, san'at 
ve zanaat erbabını teşkilatlandırarak 
esnafa loncalar kurmuşlar, esnafı, san'at 
ve zanaat erbabıyla işçileri bu toncalara 
bağlamışlardır. Büyük bir kısmı aynı inan
ca bağlı idiler ve Ahi adı verilen bir 
şeyh'in çevresinde bir tekkede (zaviyede) 
toptanırlar ve haricde çalışarak, emekleri
nin mahsulü ile geçinirlerdi. 
Sôfiyye ıstdalıında fütuvvet, çeşitli 
sahalarda tecelli eden bir ruh halini ifade 
eder. Bundan dolayıdır ki, bunun bir tek 
kelime ile ifadesi mümkün değildir. Ge
nell ikle fütuvvetin mümeyyiz vasf ı ,  
başkalarını kendinden yüksek tutmaktır ki, 

bu da Gazali 'ye göre, saha  'nın en 
yüksek mertebesini teşkil eder. 
Bundan başka fütuvvet'in, rnekarim-i 
ahlak i le de ilgisi olup, bu sonuncu, ta
sawuff fütuvvet' in bir unsurunu teşkil 
eder. (T. Dey. İ. Ans.) (A.E.) 

::,�;1ı1 (FÜTÜHAT): Fetihler demektir. 

Tasawuf ıstılahında, beklenıneden gelen 
yardıma denir. "Bugün bir yerden 
fütfihat oldu . "  "Erenler, bugün 
lütfihatta bulundular" gibi. 
Manevi feyze , gönül açıklığına da 
"Fütuhat" denir. "Erenlerin fütfihatıyle 
sorularına cevab verdim. "  gibi. 

.;�1 (FETVA) Fütya: Bir mes'eleyi çözmek 
ve aç.ıklığa kavuşturmak için sorulan so
ruya verilen cevabdır. Şer'! m es' eieiere 
dair sorulan soruların cevabiarına fetva 
(=fütya) adı verilir. Çoğulu; Fetava veya 
F eta vi' dir. 
Fetva vermeye; "İfta" ,  fetva istemeye; 
" istifta" ,  fetva verene de; "müfti" denir. 

"Müfta bih" ;  bir mes'ele hakkında kendi
siyle fetva verilen şer'i hükümdür. 
Bir mes'eleyi öğrenmek için ehlinden so
ran kimseye "sait" veya "müstefti" de
nir. (A .E.) 

L[,J1 (FİRASET) FERASET: Çeşitli an
lamları olan bir kelimedir. 
1- Firaset, genel anlamı ile, nüfuz-ı 
n a z a rdır. Tecrübeli Kadı ve idare 
amirlerinin, karşılaştıkları durum ve 'olay
lar üzerine, meseleyi hemen aniayıp 
kavnyarak hüküm vermelerinden söz edi
lirken, bu kelime normal olarak, bu an
lamda kullanılır. 
2- Dar anlamda, eski arab ıstılahı ile, 
Kıyafe denilen bir çeşit bilği şubesine 
delalet etmek üzere kullanılır. 
3- Tasavvuf ıstılahı olarak, Allah ta
rafından evliyaya ihsan edilen Keşif has
Jetini ifade eder. Bu, keramettir, bir 
çeşit sezgidir. (İ. Ans.) (A.E.) 

J.ı)l1 (FİRAŞ): Bir kadının, sahibi olan bir 
Şahıs içi� doğurmaya teayyün etmiş ol-



FE BÖLÜMÜ 175 

masıdır. o sahib, ya koca veya malik yani 
"efendi" dir. 
Böyle bir erkeğe "Müstefriş" ,  öyle bir 
kadına da "Müstefreşe" denir. 
Firaş, dört kısma aynlır: 
1- Firaş-ı kavi: Nikahlı kadının ve 
ric'iyyen iddet bekleyen kadının firaşıdır. 
2- Firaş-ı mütevassıt: Ümm-ü veled'in 
firaşıdır. 
3- Firaş-ı akva: Bain talaktan dolayı id
det beklemekte olan kadının firaşıdır. 
4- Firaş-ı zaif: Henüz istilad edilmemiş 
olan cariyenin firaşıdır. (l.F.K.) (A.E.) 

��:,.ll (FİR'AVN): Çoğulu: Feraina 'd ır .  
Kur'an müfessirleri tarafından, Amalika 
hükümdarlarının lakabı veya alemi olarak, 
Kisra ve Kayser kelimeleri ise, İran ve 
Roma hükümdarlarının lakabları olarak 
tefsir edilmiştir. 

�); (Tefer'ane) fiili; azarnet ve ceberCıt 
sahibi olmak anlamındadır. Nitekim 
Ya' kfibi; Kur 'an'daki Fir 'avn'ı ,  "ei
Cebbar" diye vasıflandırmıştır. 
Arapça kitaplarda bir çok Fir'avn'lardan 
sözedilmektedir. Sayıları hakkında verilen 
bi lgi ler b i rbirinden çok farklıdır . 
Kur'an'daki Fir 'avn ' ın ise, Musa v e  
H a r fi  n 'un ,  kendisi ile uğraştıkları 
hükümdardır. (İ. Ans.) (A.E.) 

�lj:)Jl (FÜRKAN): Arapçacia çok çeşitli an
lamlarda kullanılmış bir kelimedir. 
Kur'an'ın muhtelif yerlerinde geçen bu 
kelime birbirinden çok farklı ma'nalar 
taşır. 
1- Kelime arapçada; tefrik , temyiz , 
delil anlamındadır. Müfessirler bunu, 
kelam ilmi bakımından, ince bir ma'na 
husCısiyyeti ile, daima "doğru ile yaniışı 
ayırd etmek" biçiminde açıklamıştır. (İ. 
An s.) 
2- Bu kelime, Kur'an'ın bir adı (inüradifi) 
olduğu gibi, Münzel kitaplar anlamında 
da kullanılmıştır. Zemahşeri'ye göre, bu 
kelime Münzel kitapların hepsini kap
sayan bir isimdir. 
3- Fürkan , Kur'an'da, 25. sürenin adıdır. 
Fürkan Süresi. 

4- Kur 'an'da, Enfal Suresinin 4 1 .  
fı.yetinde, Bedir savaşı için "Yevm'ei
Furkan" ta'biri kullanılmıştır. Bu, ayrıl
ma günü, demektir. O günde Allah, hak 
ile batılın arasını ayırmıştır. (İbn-ı Kesir) 
5- Fürkan , Sôfiyye'ye göre , esma ve 
sıfatiarın hakikatinden ibarettir. (Keşşaf) 
(A.E.) 

�1 (FAKR): Kelimesi, yoksulluk anlamına 
gelen bir masdardır. Fukaha bu kelime
nin tefsirinde ihtilaf ettiler. Bazısı dedi 
ki: Fakir, nisab mikdan malı olmayan 
kimsedir. Yani hacet-i asliyyesinden fazla 
20 miskal altını veya bunun kıymeti kadar 
malı olmayandır. Miskin ise hiç bir malı 
olmayandır. 
Bazısı demiş ki: Fakir, isteyen kimsedir, 
miskin ise istemeyen kimsedir. 
Bazısı da demiş ki: Fakir pek az birşeyi 
olan, miskin ise hiç birşeyi olmayandır. 
Bazısı da: Fakir ve miskin aynı anlama 
gelir, demişlerdir. Bunlar, fukahanın 
ta'rlfleridir. Sôfiyye'nin ta'rifleri ise daha 
başkadır. (İ .Z .M.) 
Sôfiyye'ye göre fakir; zenğin olmay
an, ancak Hakk Teala ile zenğin olan 
kimsedir. 
Bazısı; fakr, meskenetin kemaliyle bera
ber zenğinlik göstermektir. Bazısı da, 
fakr birşey sahibi olmamak ve elinin hal! 
olduğu şeyden kalbinin de hali olmasıdır, 
yani onu istememektir. Zira tal ib, 
matlübiyle beraber olur, demişlerdir. 
Bazısı da: Fakr, yanında birşey bulunma
mak, yani yokluk değildir, belki övülmüş 
fakr, Yüce Allah'a bağlanmak ve O'nun 
taksim ettiğine razı olmak demektir, 
demişlerdir. (Keşşaf) (A.E.) 

W� ;;_vı (FIKH VE FAKlH): Fıkh; amel-
lerle - ilgili şer'i hükümleri bilip kavra
maktır. Bu ahkamı bu şekilde bilmeye 
feka�et, yani fakihlik, denir. 
Fakih ; arnellerle ilgili şer'i hükümleri 
tafslll delilleriyle bilip kavrayan İslam 
alimidir. 
Fakihlerin, bir çok tabaka veya dereceleri 
vardır. İbn-i Kemal, fukahayı şu yedi 
tabakaya ayırmıştır: 
1- Dinde ictihad sahibi olan mutlak 
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müctehid: Dört mezhebin sahibieri olan 
imamlar gibi. 
2- Mezhebde müctehid: İmam Mu
hammed, Ebu Yusuf ve İmam Züfer 
gibi. 
3- Mes'elelerde müctehid: Hassaf, 
Tahavi, Kerhi, Kadihan gibi. 
4- Tahric erbabı: Ebu Bekr Razi ve Ebu 
Abdullah Cürcani gibi. 

Feylesof, felsefe ile uğraşan, bundan 
başka genel olarak, mü tefekkir ,  yani 
düşünür anlamında kullanılmıştır. (İ. Ans.) 
(A.E.) 
İslam aleminde gerçeği araştıran ve ken
dilerine mahsus metodları olan mezheb
Ierin başlıcaları şunlardır: 
1- Selefiyye 2- Kelamcılar 3- Feyles
oflar 4- Batınıyye 5- Mutasavvıflar. 

5- Tercih erbabı: Kuduri, Burhaneddin ��1 (FEVR): Lügatta, galeyan (yani kayna-
Mergınani ve İbn Hümam gibi. ma, çalkanma, coşma, acele) gibi anlam-
6_ Temyiz erbabı: Dört metin adı ile !ara gelir. Mecaz olarak, bir işte sür'ate 
ma'ruf olan; Kenz, Muhtar, Vikaye , de "fevr" denir. Ayrıca; içinde durup 
Mecma' sahibieri gibi. bekleme bulunmayan vakte de "fevr" 

adı verilir. İbn-i Esir: "Her şeyin fevri, 
7- Sırf Mukallid: Bu yedinci tabakacia onun ewelidir. " demiştir. (Keşşaf) (A.E.) 
bulunanların ictihad kudretleri yoktur. 
Kavilleri tercih ve temyiz de edemezler. 
En büyük meziyetleri; binlerce fıkıh 
mes'elesi ezberlemek, yaş-kuru bak
maksızın buldukları me�'eleleri eserlerine 
dercetmektir. Bunlar fakih değil, fıkhı 
taşıyan kimselerdir . Ezberledikleri 
mes 'eleler; delillerden soyulmuş, kuru 
nakilden ibarettir. (A.E.) 

;,)ı � (FEKK-İ REHN): Rehni izale etmek, 
borcu verip merhunu rehinlikten kurtar
maktır. Fükuk ve iftikak da, rehni kur
tarmak anlamındadır. Fikak da, hem reh
ni veya esiri kurtarmak, hem de 
kurtarmaya sebeb olan şey demektir. 

�1 (t=ÜLS) Fülüs: Pul, mangır, veya altın 
ve gümüş olmayan para, demektir. 

;;- ];'1] ( F E L S E F E ) :  (Fr . phi losophie) 
Gerçeğin düşünce yoluyla araştırılmasıdır. 
Felsefe sözcüğünün temeli Yunanca 
(Filosofia)dır. Sevgi anlamına gelen 
(Filia) ile, bilgi anlamına gelen (sofia) 
sözcüklerinden yapılmıştır. Bilgiyi sev
mek ve aramaktan doğmuştur. (F. 
Sözlüğü) 
"Felsefe" deyimi, islam düşüncesinde, 
yunan etkisi altında gelişmiş olan İslam 
felsefesi anlamına gelir. İslam alimleri, 
eserlerinde Felsefe ve Feylosof deyim
lerini kullanınakla beraber, bazan felsefe 
anlamında Hikmet ve filozof (feylesof) 
anlamında da Muhibb'ui-Hikme veya 
Hakim (çoğulu: Hükema) deyimini kul
lanmışlardır. 

�.J�l (FEVRİ): İslam şeriatında fevr; bir 
işi mümkün olan ilk vaktinde yapmaktır. 
Bundan başka, İslam fıkhında bir ibadetin 
farz olur olmaz, hemen ilk vaktinde 
yapılma mecburiyyetine "fevri" denir. O 
ibadetin istenildiği zaman yapılabilme ser
bestliğine de "terahi" adı verilir. (A.E.) 

* * * 
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�Jlill (KADİR ) :  Kasıd ve ihtiyar ile fiil 
işleyendir. 

�)Lill (KANÜN): Bütün cüzleri, kendisiyle 
bilinip, onların hepsine uyğun olan külli 
bir kuraldır. Nahivcilerin şu sözü gibi: 
Fail, merfil'dur. Mef'il.l, mansubdur. 
Muzafun ileyh, mecrurdur, gibi. 

i�Lill (KAiDE): Bütün cüzlerine uyğun olan 
külli kazıyyedir. 

:....:Lilı (KAİF): Doğan çocuğun uzuvlarına 
bakıp, firaseti ile soyunu (nesebini) bilen 
kimsedir. 

4;Lil1 (KAFİYE) : Şiirde beyt'in son harfidir. 
Kimisi de: Beyt ' in son kelimesidir, 
demiştir. 

makamıdır. O, kendisinden " ittisal" ile 
söz edilen terneyyüzün kalmasıyla bera
ber Hak ile birleşmedir. Bu makamdan 
daha yüksek olan ancak, "Ev-edna"  
makamı, vardır. O, bütün rüsG.ma ait külli 
tams v" fen�-ı mahz ile burada itibari iki
liğin ve terneyyüzün ortadan kalkması 
için, kendisinden "Ev-edna" kavli ile söz 
edilen, zati olan ayn•ı cem'in birliğidir. · 

�� �ı (KABZ VE BAST): Bu ikisi, ku
lun, havf ve reca h a l e t i n d e n  
yükselmesinden sonraki iki halettir. Arif 
[çin kabz, müste'men için havf gibidir. 
Ikisi arasında fark şudur ki; havf ve 
re d i ,  sevilen veya beğenilmeyen 
müstakil bir durumla ilğilidir. Kabz ve  
bast ise, vakitte hazır olan bir durumla 
ilğili olup, arifin kalbine gaybi bir 
varidden gönderilir. 

::.,;ll)l (KANİT): Taatta devamlı olan, Allah'a :_,.,_,:;Jr � �ı (KABZ Fİ'L-ARÜZ): Geriye 
itaatkar kişidir. 

.;.:..:,1 yU (KABE KAVSEYN) : (Bu ta'bir, 
Kur'an-ı Kerim'in, Necm SG.resinde, 9. 
ayette şöyle geçer: "Onunla arasındaki 
mesafe, iki yay kadar, (Kabe kav
seyn) yahut daha az kaldı . "  İbn-i Kesir, 
bu ayeti şöyle tefsir .ediyor: Cibril , 
yeryüzüne doğru Hz. Muhammed ' in 
üzerine indiğinde ona yaklaştı ve ikisi 
arasındaki mesafe, iki yay kadardı, yani 
gerilmiş durumdaki iki yay mikdan kadar 
yaklaştı. "Yahut daha az kaldı . "  ifadesi, 
arab dilinde haber verilenin varlığı ve 
başkalarının yokluğu için kullanılır.) (İbn 
Kes�r) (A.E.) 
Bu ta'bir, tasavvufi olarak şöyle 
açıklanmıştır: 
İbda ' ,  iade, nüzG.l, urG.c, failiyyet ve 
kabiliyyet gibi, varlık dairesi ile müsemma 
olan ilahi emirdeki isimler arasında 
tekabül itibariyle esrnal olan kurb 

\.}.ıotr.)=MeHiilün kalması için, C),.. tr.) =  
Mefailün'ün ya'sı gibi, sakin olan l:ieşinci 
harfin kaldırılmasıdır. Bu , Makbuz diye 
adlandırılır. 

�ı (KABIH) :  Dünyada 
'ahirette azlı bı gerektiren 
şeydir. 

· 

kötülenmeyi , 
(kötü ve çirkin) 

::..8Jı (KATTAT) Koğucu: Bir topluluğu, on
ların haberi yokken dinleyip , sonra 
koğuculuk eden (yani bozğunculuk lçin 
söz yayan) kimsedir. 

j::.n1 (KATL) öldürme: Ruhun (bedenden) 
çıkması, kendisiyle hasıl olan fiildir. 

:ı.:.J(�l (KATL-İ AMD): Bu, teammüden 
(yani bile bile, kasden) öldürmedir. Yani 
silah ile veya ateş, keskin ağaç ve taş 
gibi, cüzleri ayırmacia silah yerine kul
lanılan şey ile ona vurup öldürmüşse, bu 
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teammüden öldürmedir. Bu, Ebu 
Hanife'ye göredir. İmameyn ve Şafii'ye 
göre ;  bünyenin dayana mayacağı 
birşeyle , mesela büyük bir taş veya 
büyük bir odun ile ona kasden vurmuşsa, 
bu da teammüden öldürmedir. 

.;.:.ı �..ı �1 (KATL Bİ'S-SEBEB): Başkasının 
mÜlkünde kuyu kazan veya başkasının 
mülküne taş koyan kimse(nin bunlarla 
başkasının ölümüne sebeb olması) gibi. 

�.ill1 (KADiM): Varlığı başkasından olmayan 
- mevcCıda denir. Bu, zat ile kadimdir. 
Varlığından önce yokluk geçmemiş olan 
mevcCıda da kadim denir. Bu da, zaman 
ile kadimdir. 
Zat ile kadim ' in karşıtı, zat ile muhdes 
olandır. Zat ile muhdes olan ise, varlığı 
başkasından olandır. Nitekim zaman ile 
kadimin karşıtı da zaman ile muhdes 
olandır ki bu, varlığından önce zamansal 
yokluk geçendir. 
Her zat ile kadim, zaman ile kadimdir. 
Her zaman ile kadim ise, zat ile kadim 
değildir. Zat i le kadim , zaman ile 
kadimden daha özeldir. Buna göre, zat 
ile hadis olan da zaman ile hadis olandan 
daha genel olur. Çünkü daha özel olanın 
mukabili, daha genel olanın mukabilinden 
daha geneldir. Mutlak olarak birşeyden 
daha genel olanın zıddı da , daha özel 
olanın zıddından daha özeldir. 
Denildi ki: Kadim, varlığı için başlanğıç 
olmayandır. Hadis ve muhdes i se ,  
böyle olmayandır. Mevcıld , var olandır. 
Ma'dılm ise onun zıddı olan yokluktur. 
Denildi ki; kadim, başlanğıcı ve sonu ol
mayandır. 

�Ö.JI�:w..l1 (KİDEM-i ZATi) : Bi r şey i n ,  
- başka;ına muhtac olmamasıdır. 

._.;L.)ı �:ı..il1 (KIDEM-İ ZAMANI) : Birşeyin 
- kendisinden önce yokluk geçmemiş ol
masıdır. 

i�J.;j1 (KUDRET): Canlının, irade ile yap
maya ve yapmamaya muktedir olduğu 
niteliktir. 
Kader ve kaza arasındaki farka gelince; 
k a z a , bütün mevcCıdatın, Levh - i  

Mahfılz'da topluca varlığıdır. Kader ise, 
şartları hasıl olduktan sonra mevcCıdatın 
a 'yanda ayrı olarak var olmalarıdır. 

i�J.;j1 (KUDRET): İrade kuvvetine etki yapan 
bir niteliktir. 

tt.:....:Jı ��:JJ1 (KUDRET-İ MÜMEKKİNE) : 
Emrolunan kimsenin, bedeni veya mali 
olsun, kendisine gerekli olan şeyi yerine 
getirmeye, onunla muktedir olduğu en 
az kuvvetten ibarettir. Bu çeşit kudret, 
güç yetmeyen şeyi tekliften sakınarak, 
her emrin hükmünde şarttır. 

i; �:11 i�:ill1 (KUDRET -i MÜYESSİRE): Ye
rine getirmede (edada) kolaylığı gerekti
ren şeydir. Kudret-i Mümekkine 'den 
kuvvette bir derece fazladır. Çünkü Ku
dret-i müyessire i le imkandan sonra 
kolaylık sabit olur. Birinci böyle değildir. 
Çünkü onunla sadece imkan sabit olur. 
Bu kudret, bedeni değil de ,  mal! 
vacibatta şart kılınmıştır. Çünkü bunların 
edası, nefse, bedeni olanlardan daha güç 
gelir. Çünkü mal, ruhun öz kardeşidir. 
Hükümde iki kudret arasındaki fark 
şudur: Mümekkine, teklifin aslının ken
disine dayandığı halis bir şarttır. Vacibin 
aslının bekası için onun devamı şart 
kılınmaz. Müyessire ise, halis bir şart 
değildir. Teklif ona dayanmaz. 
Kudret-i Müyessire; Ehl-i Sünnet ve 
Eş 'arilere göre, fiile bitişik olur. Mu'tezile 
başka görüştedir . Çünkü Kudret - i  
Müyessire , iki zamanda kalmayan bir 
arazdır. Eğer o, geçmiş olaydı, elbette 
kudretin yokluğu halinde fiil bulunurdu. 
Bu ise muhaldir. Emsalin yenilenmesiyle 
bu arazın nev'inin kalması c�iz olduğu için 
onda nazar vardır. 
Kudret-i Müyessire 'nin devamı, 
vücCıbun bekası için şarttır. Bundan dolayı 
biz dedik ki: Nisabin helak olmasıyla 
zekat, ve çıkan ürünün helak olmasıyla 
da öşr düşer. Şafii başka görüştedir. 
Ona göre, bir kimse, zekata gücü yeter 
de, eda etmezse, ödetilir. Çıkan ürünün 
helak olmasıyla öşr de böyledir. 

�:W1 (KADER): Zatl iradenin, özel vakitleri 
içinde eşyaya tealluk etmesidir. A'yanın 
hallerinden her halin, belirli bir zaman ve 
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belirli bir sebebe bağlanması kaderden 
ibarettir. 

��1 (KADEM) :  Hak Teala 'nın ilminde, 
saadet ve şekavet babından kul için 
gerçekleşmiş şeydir. Eğer saadete özğü 
olursa, o sıdk kademidir. Şekavete özğü 
olursa, cebbar kademidir. 
Sıdk kademi ve cebbar kademi, bu ikisi, 
Hak aleminde, şekavet ehlinin ve saadet 
ehlinin dekaikının sonudur. Bunlar, doğru 
yola eriştiren ve doğru yoldan saptıranı 
kuşatan bir merkezdir. 

1::...)�1 (KADERİYYE) : Bunlar, her kulun , 
kendi fiilini yarattığına inanan, küfür ve 
günahların, Allah 'ın takdiri ile olduğunu 
kabul etmeyen kimselerdir. 

��1 (KADER) : Mümkinatın, yokluktan 
varlığa birer birer, kazaya uyğun olarak 
çıkmasıdır . Kaza , ezelde, kader, la 
yezaldedir. 
Kaza ve kader arasındaki fark şudur: 
K a z a ,  Levh-i Mahfuz ' da bütün 
rrievcudatın topluca varlığıdır. Kader ise, 
şartları has ıl olmasından sonra a 'yan 
içinde, mevcudatın ayrılmış olarak 
varlığıdır. 
(Matüridilere göre Kader: Allah ' ın, 
ezelden ebede kadar olmuş ve olacak 
şeylerin zaman ve mekanını, sıfatlarını , 
özelliklerini bilip, ezelde o suretle tahdid 
etmesidir. Kaza ise; Allah'ın, ezelde irade 
ve takdir eylediği şeyleri, zamanı gelince 
ezeldeki ilim, irade ve takdirlerine uyğun 
olarak yaratması, demektir. 
Eş'arilere göre Kaza; hüküm anlamına 
olup, Allah'ın bu kainatta vaki olacak 
şeylerin hepsini, ıiasıl, ne vakit ve ne 
biçimde olacaklarsa ezelde öylece bilmiş 
ve ezeli ilmine uyğun olarak dilemiş ol
masıdır. 
Kader ise; Allah'ın her şeyi, vakti ge
lince, eze]t ilmine uyğun ve irade ettiği 
biçimde icad etmesidir.) (İsl . İ .  ve Fel . )  
(A.E.) 

0i:))1 (KUR' AN): ResOluilah (s .a .v.) 'e indiril
miş, mushaflara yazılmış, ondan tevatür 
yoluyla şüphesiz nakledilmiştir. Kur'an, 
Hak ehline göre, bütün hakikatları ken-

dinde toplamış icmali, leduni ilimdir. 

0C;ll (KlRAN): Bir seferde, bir ihramla umre 
've haccı ardarda yapmaktır. 

y:))1 (KURB): Taatlar ile kaim olmaktır. 
lstılah olan kurb ise; kulun, kendisine 
mutluluk veren her şeyle Allah 'a yak
laşmasıdır. Bu, Hak Teala'nın kula yak
laşması değildir. Çünkü bu, delalet 
bakımındandır. "Nerde olursanız olun 
O, sizinle beraberdir . "  kavlindeki 
yakınlık, kul gerek mutlu ve gerekse 
bedbaht olsun, genel bir yakınlıktır. 

i::_))1 (KARINE ) :  Fıkra (=alamet) an-
'lamındadır. (Karine: Birşeyin varlığına 
delalet eden emare, nişanedir. Çoğulu: 
Karayin 'dir. Pek kuvvetli kartneye de, 
"Karine-i Katıa" denir. yani kesinlik der
ecesine varmış ip ucu, demektir.) (I.F.K.) 
(A .E.) 

L_))1 (KARINE): Lügatta; faile vezninde 
'faile anlamında olup, mukarenet'ten 
alınmıştır. Istılahta ise, matlCıba işaret 
eden bir durumdur. 

�- - ;ll (K I SMET ) :  LügiH bakımından ; 
(paylaşma, bölüşme anlamına gelen) 
ıktisam 'dandır. Şeriatta; hakları belirle
mek ve payları ayırmaktır. 

��� � J.:j ��i ;:· ., i (KISMET'ÜD-DEYN 
KABLE KABZ'ID:DEYN): Alacağı teslim 
almazdan önce alacağın taksim edilmesi: 
İki ortakdan biri payını aldığı zaman, 
teslim almazdan önce alacağın taksimi 
gerekınesin diye, diğerinin onda ortak 
olduğu şeydir. 

�i � (KISM'UŞ-ŞEY): Birşeyin kap, 
samı altına giren ve ondan daha özel olan 
şeydir. İsim gibi ki bu, kelime'den daha 
öz.ildir ve onun kapsamı altına girer. 
Bilmiş ol ki, külli olanın kapsamı altına gi
ren cüz'ilerin ayrılmaları, ya zatıyyat 
veya arazıyyat ya da her ikisi ile olur. 
Birincisi: Nevi ' ler ,  ikincisi: Sınıflar ,  
üçüncüsü: Kısımlar, diye adlandırılır. 

��� (KASIM 'UŞ - Ş EY) : B i r ş e y e  
' mukabil olan ve onunla beraber diğer 

birşeyin kapsamı altına giren şeydir. İsim 
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gibi ki bu, fiile mukabildir ve her ikisi 
diğer birşeyin kapsamı altına girerler. O 
da ,  her ikisinden daha genel olan 
"kelime" dir. 

�1 (KASM) :  Kadınlar arasında eşitliği 
gözetmekle beraber, kocanın onlarla ge
celemeyi paylaştırmasıdır. 

i:.ul (KASAME): Öldürülen kişi hakkında 
itharn edilen kimselere ettiri len 
yeminlerdir. 
(Kasame; kasden veya hataen öldürülen 
ve katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu 
mahallenin halkına ettirilen yemin!erdir. 
Öldürülen kimsenin velisi de , mahalle 
halkının hepsi veya bazısı üzerine kasden 
veya hataen öldürme iddia ederse, dellli 
de bulunmazsa, öldürülen o kimse sebe
biyle, o mahalle halkından elli erkeğe 
yemin ettirilir. O elli erkeği, öldürülen 
kimsenin velisi seçer. O elli adamdan her 
biri: "Bi'llahi ben öldürmedim ve o 
maktulü öldüreni de bilmiyorum. "  
diyerek yemin eder. Sonra diyeti 
öderler.) (Dürer) (A.E.) 

��Vi L..:......ü1 (KISMET -İ EVVELİYYE) : 
'Kısımla( arasındaki ayrılığın zat ile ol
masıdır. Hayvan' ın ,  at ve eşşek 
kısımlanna ayrılması gibi. 

4;81 ; -.: ... ;11 (KISMET -İ SANİYYE): Ayrılığın 
araziarta olmasıdır. Rumi ve Hindi gibi. 

�� (KASR): Lügatta; habs anlamındadır. 

Mesela şöyle denir: (._...;;; � �ı ::.:,.:....;) 
yani: Sagmal devenin sütünü, başkasına 
değil sadece atıma verdim, demektir. 
lstılahda kasr; birşeyi birşey ile tahsis et
mek ve onu o şeyde hasr etmektir. Bi
rinci durum, maksur ve ikincisi , 
maksur'un aleyh diye adlandırıl ır. 
Mübteda ve haber arasında kasr 
hakkındaki şu sözümüz gibi: (J.:j dı 

�t:i)="Ancak Zeyd ayaktadır." 

Fiil ve fail arasındaki kasra misal: (8_:,:;, G 
1�j �!)= "Ben ancak Zeyd' e vurdum. 
gibi . " 
Aruz'da kasr; hafif sebebin sakinini 

kaldırmak (hazf etmek), sonra hareketi 
harf i sak in kı lmakt ır .  Mesel a :  
((,ô�IJ)=Failatün'ün "nun"unu düşürüp, 
geriye \..:.�IJ)=Failat kalması için, "ta"sını 
sakin kılmak gibi. Bu, Maksur diye ad
landırılır. 

�i�� (KASR-1 HAKiKi): Hakikata ve 
' �slına uyğun olarak, birşeyi birşey ile , 
başkasına hiç tecavüz etmiyecek biçimde 
tahsis etmektir. 
Kasr-ı izafi ise; diğer birşeye -başkasına 
tecavüz etmesi mümkün olsa da- bu 
diğer şeye tecavüz etmeyecek biçimde 
izafe etmektir. 

�� (KASM): Ehl-i ArGz ıstılahında; bu, Asb 

ve A d b 'dır. Yani, geriye ,  (�G) = 
F a a l t ü n  k a l m a s ı  i ç i n ,  
(;;r.it.)=Mütaa l e tün  'ün " m  i m  " i n i  
kaldırıp, ·"Uim"ını sakin kılmaktır. Bu da 
C)�)=Mef'ôlün'e nakledilir ve Aksam 
diye adlandırılır. 

:.,OW1 (KISAS): Hıile ,  yaptığının mislini 
ya"pmaktır. 
(Kı s as ; bazı suçlarda, suçlunun işlediği 
suçun benzeri cezayı görmesidir. Mesela, 
kasden öldürenin öldürülmesi ,  bir uzvu 
kasden kesen veya yaralıyanın aynı 
cezayı görmesidir.) (A.E.) 

J� ;,i)l (KAZIYY E ) : Bir sözdür ki, onu 
söyleyen kimse için; " 0 ,  bunda 
d o ğ r u d u r "  veya "o,  bunda ya
lancıdır." denilmesi sahih olur. 

� 1 ;  � ;, i)l (KAZIYYE-İ BASiTA) : 
Hakikati ve ma'nası, ya sadece kabdır. 
Şu sözümüzde olduğu gibi: · "Her insan 
bizzarure hayvandır. " Çünkü bunun 
ma'nası, ancak hayvtıniyyetin insan için 
icabıdır. Ya da sadece _selbdir . Şu 
sözümüzde olduğu gibi: " Insandan,  
bizzarure taş olan hiç birşey yoktur. " 
Çünkü bu sözün hakikatı, ' ancak taşlığın 
insandan sel b edilmesidir. 

�i ;� ;,i)1 (KAZIYYE-İ BASiTA): Mukad
der �eya muhakkak olarak hariçde 
unvanen vaki olan veya hariçde asla 
mevcGd olmayan külli emrin kendisi 
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hakkında doğru olacak biçimde, hakkında 
hüküm verilmiş şeydir. 

�_;,)ı ;� ai11 (KAZIYYE-İ MÜREKKEBE): 
Hakikatı, icab ve selb'den derlenip to
planmış olan kazıyyedir. Şu sözümüzde 
olduğu gibi: "Her insan gülendir, (ama) 
devamlı değil . "  Çünkü bu hükmü n 
ma'nası; gülmenin insan için icabı ve bu
nun ondan bilfiil selb edilmesidir. 
Bilmiş ol ki, doğru ve yalana ihtimalli 
olan tam mürekkeb; hükmü kapsaması 
bakımından "kazıyye" diye adlandırılır. 
Doğru ve yalana ihtimali olması 
bakımından "haber" , hüküm ifade etmesi 
bakımından "ihbar" ,  delilden bir cüz ol
ması bakımından "Mukaddeme" ,  delll ile 
istenmesi bakımından "Matlub" ,  delilden 
hasıl olması bakımından "Netice" ,  ilirnde 
va ki ' olması ve ondan sorulması 
bakımından da "Me s ' e l e "  diye ad
landırılır. 
Zat birdir. İbarelerin ayrılıkları ise, itibar
ların ayrı olmaları iledir. 

; i_ ;:,Jı ; � :. i11 (KAZIYYE-İ HAKIKA) : 
1 Üzerinde, bilfiil mevzu'un doğru olduğu 
şeye göre hakkında hüküm verilip, 
hariçde mevcud olmaktan daha genel 
olan kazıyyedir: 

�ı �� ;.,i11 (KAZIYYE-İ TABiiYYE): 
'Hakikalın kendisine gÖre hakkında hüküm 
verilendir. Şu sözümüzde olduğu gibi: 
" Hayvan bir cinstir. İnsan bir 
n e v ' i d i r " Bundan, "hayvan bir 
nevi ' d ir .  sonucu çıkar. Bu ise caız 
değildir. Yani külli hakikat hakkındaki 
hüküm, unvanen vaki' .olan külli emrin 
kendisine göre ferd olan şeylerin hepsi 
üzeredir. Bu ferd, gerek dışarda var ol
sun, gerekse olmasın. 

� 4JL:.Ç..i _)ı ;� ;.,i11 (KADIYYE'TÜLLETI 
KIYASATlJHK MAAHA): İki tarafın ta
savvur edilmesi sırasında zihinden kaybol
mayan bir vasıtayla hakkında aklın hüküm 
verdiği şeydir. Mesela bizim; zihinde 
hazır olan bir vasat sebebiyle; "Dört, 
çifttir . "  dememiz gibi ki o vasat, dördün 
iki eşit kısma bölünmesidir. Vasat; 
"Çünkü o, böyledir . "  denildiği zaman, 
bizim "çünkü o . . . " sözümüze bitişik olan 
şeydir. 

: W1 (KAZA): Lügat bakımından; hüküm 
anlamındadır. lstılahta ise; üzerinde bu
lundukları, ezelden ebede cari olan 
ahvale göre, mevcudatın a'yam hakkın
daki ilahi ve külli hükümden ibarettir. 
Fukaha'nın ıstılahında, kaza; sebeb ile 
vacib olatı � teslimdir. 

\'11 !'YI 151111[ 
�ı � :  w1 (KAZA ALE'L-GAYR) : Ken-

dinden önce lazım olmamış bir emri ilzam 
etmektir. (Yani kendinden önce gerekli 
olmamış bir işi gerekli kılmaktır.) 

.:.�ı ..; :  wı (KAzA Fi'L-HusüMET>= 
Sabit ci'!an şeyi ızhar etmektir. 

: r�vı � :  wı (KAzA vüşsiH'ut-EDA>= 
Oruç ve namazın kazası gibi, ancak 
istıkra' hükmüyle ma 'kul olanın benzeri 
ile olan kazadır. Çünkü namaz ve oruçtan 
her biri, suret ve ma'ni'i bakımından 
diğerinin benzeridir. 

:,..hlJl (KUTB): Kendisine, kalbi yanık ve ta
salı (melhuf) kişinin sığınınası bakımından, 
bazan Gavs diye de adlandırılır. Allah 
katından kendisine en büyük tılsım veril
miş olup her zamanda Allah'ın nazargahı 
olan tek kişiden ibarettir. O, evrene, 
onun zahir ve batın olan a'yanı içine, 
ruhun bedene girdiği gibi girer (sirayet 
eder). 
En genel feyz kıstası Gavs'ın elindedir ki, 
ölçüsü ilmine tabi olur ve ilmi de Hakk'ın 
ilmine tabi olur. Hakk'ın ilmi ise, mec'ul 
olmayan mahiyetiere tabi olur. O, en 
yüksek ve en aşağı varlığa hayat ruhu 
akıtır. O, insaniyyeti bakımından değil, 
hayat ve ihsas maddesini . taşıyan mele
kiyyet hassası bakımından lsriifll'in kalbi 
üzeredir. Onda Cebriiii'in hükmü, nefs-i 
natıkanın, insani neş'etteki hükmü gibidir. 
Onda Mikail'in hükmü kuwe-i cazibenin 
insani neş'etteki hükmü gibidir. Azrail'in 
hükmü de kuvve-i dafia 'nın ondaki 
hükinü gibidir. 

.;�ı ; � .l.il1 (KUTBİYYE-İ KÜBRA): 
Kutb'l�rın kutb 'unun mertebesidir. O, 
Muhammed aleyhisselamın nübuwetinin 
batınıdır. Ekmeliyyetle ona ihtisasından 
dolayı bu ancak onun varislerine aittir. 
Velayet hatemi ve kutb'ların kutbu, an-
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cak nübuvvet hateminin batını üzere 
olur. 

�1 (KAT'): (Aruz ilminde}, mecmu' olan 
Veted 'in sakinini hazf etmek, sonra ha
rekeli harfini sakin kılmaktır. Mesela, ge-
riye (�Ll) = Fail ka lma s ı  ı ç ı n  
(,hll)=Failün 'dan "nun "un düşürülmesi 
ve " lam "ın sakin kılınmasıdır. Bu da 
(;):..i)=Fa'lün'e nakledilir. Yine mesela, 
geriye CJ;;:' '·)=Müstef'ıl kalması için , 
C:,i..l:::.)=Müstef'ılün'ün "nun "unu hazfet
mek, sonra "lam "ını sakin kılmaktır. Bu 
da (;);,:.:.)=Mef ' u l ün 'e nakledilir ve 
Maktu' diye adlandırılır. 
Hakimiere göre, kat ' ;  kendisine diğer 
bir cismin nufuz etmesiyle cismin 
ayrılmasıdır. 

ö)WI J,J (KUTR'UD-DAİRE) Dairenin çapı:  
Ortası, dairenin merkezine gelecek 
biçimde, dairenin bir kenanndan diğer 
kenarına ulaşan doğru çizgidir. 

:,..lll1 (KALB): Göğsün sol tarafına konmuş, 
konik biçimdeki cismani kalb ile ilişiği 
olan, rabhani latif (ruhsal) birşeydir. Bu 
latif şey, insanın hakikatıdır. Hakim onu, 
"nefs-i natıka" diye adlandırır. Ruh 
onun batınıdır. Hayvani nefs onun bineg
idir. O, insanda, bilen, idrak eden, 
muhatab ve mutaleb olan, azarlanan 
birşeydir. 
(A.Iimler dediler ki; kalbin iki ma'nası 
vardır: 
Birincisi: Göğüsün sol tarafındaki konik 
et parçasıdır ki bu kalb hayvanlarda da 
vardır. Hatta ölüde de vardır. 
İkincisi: Rabhani ve ruhani olan latif 
birşeydir ki cismani kalb ile ilgisi vardır. 
Arazların cisimlerle olan ilgisi gibi . 
Kur'an ve Sünnet'te zikredilen kalb bu 
ikincisidir. Mesela, Sôfiyye, kalb, derler 
ve bununla nefsi murad ederler. Bazan, 
kalb sözü ile ruhu murad ederler. Bazan 
da aklı kasdederler.) (Y ilm-i kelam) 
(A .E. )  

;.mı (KALEM): Tafsil ilmidir. Tatsillerinin ma
zharları (ayrıntılı biçimleri) hakkanın 
mürekkebinde mücmel olup , orada bu-

lundukları sürece tafsili kabul etmeyen 
harfler, mürekkeb ,  hakkadan kaleme 
geçince, harfler levhada kalemle açığa 
çıkar ve sonsuza dek ilim meydana gelir. 
Nitekim insanın maddesi olan nutfe de, 
Adem'in zahrında insani suretierin top
lamı olarak kaldığı sürece orada 
mücmeldir, orada kaldığı sürece tafsili 
kabul etmez. insani kalemle rahim lev
hasına geçince, insani suret belirir. 

�L...il1 (KIMAR) Kumar: Oyunda arkadaşından 
peyderpey birşeyler alıp onu ütmektir. 
(Kımar veya kumar ,  talih oyunudur 
Kur'an ;  şarab ile birlikte, Meysir ad ı  
altında ,  talih oyunlarını da haram 
saymıştır. Zemahşe_ri, Meysir'i kumar 
diye tefsir etmiştir. lbn Sirin'e  göre , 
içinde bir bahis "hatar" ve bir iddia bulu
nan her şeye kumar, denir. Hatta para 
için yapılan at yarışları ve piyangolar da 
kumar sayılmşıtır.) (1. Ans.) (A.E.) 
(Kumar, bir oyunun, yarışmanın ya da 
belirsiz bir olayın sonucu üzerine, kazanç 
elde etmek amacıyla ortaya değerli 
birşey veya para koymaktır. Kumar oy
unları çok çeşitlidir. Yazı tura atmaktan, 
poker gibi kağıt oyunlarına kadar değişik 
türleri vardır.) (Ana B.) (A.E.) 

�L...il1 (KIMAR) Kumar: Zamanımızın oyunun
da kumar, sıra ile birbirine üstün gelen
lerden bir galibe ,  mağlub tarafından 
birşey verilmesi şart koşulan her oyun
dur. 

�1 (KINN) Kınne: Satılması ve satın alınması 
, caiz olmayan köledir. (Müdebber gibi). 

�8j1 (KANAAT) : Lügatta; kısmete razı ol
mak, anlamındadır. Hakikat ehlinin 
ıstılahında; me'ICıfatın (alışılmış şeylerin) 
yokluğunda sakin olmaktır. 

i):.illl (KANTARA): Tuğladan ve kimi yeri 
taştan yapılmış, yüksek olmayan (kemerli 
köprü)dür. 

i:,.il1 (KUVVET): Hayvanın , yani canlının, 
zor fiiliere güç yetlrmesidir. Nebati nefsin 
kuvvetleri; tabii kuvvetler diye ad
landırılır. Hayvani nefsin kuvvetleri de; 
nefsani kuvvetler diye adlandırılır. 
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İnsani nefsin kuvvetleri ise; akli kuvvet
ler diye adlandırılır. Akli kuvvetler de; 
külliyyatı idrakleri itibariyle nazari kuv
vet diye adlandırılır ve fikri san'atları re'y 
ile dellllerinden istinbat etmeleri itibariyle 
de arneli kuvvet diye adlandırılır. 

il .. r.t.;) r i�1 (KUVVE-İ BAİSE) : Kuvve- i  
'failiyye'yi , uzuvları hareket ettirmeye 
sevkeden bir kuvvettir. istenilen veya 
kendisinden kaçınılan b i.r işin sOreti 
hayalde irtisam edildiğinde, eğer idrak 
edende lezzet veren birşeyi tahsil etmeyi 
taleb ederek tahrlke onu sevketmişse, 
gerek bu şey aslında ona nisbetle faydalı 
olsun, gerekse zararlı olsun, bu kuvvet, 
kuvve-i şehvaniyye diye adlandırılır. 
Eğer idrak edende nefret uyandıran 
birşeyi defetmeyi taleb ederek tahrike 
onu sevketmişse, gerek bu şey aslında 
zararlı, gerekse faydalı olsun bu kuwet, 
kuvve-i gadabiyye diye adlandırılır. 

�UJI i�1 (KUVVE-İ FAİLİYYE) : Kuvve-i 
"baise'nin gerektirdiği şeye göre, adelele
ri, büzülme hareketi için uyaran ve başka 
bir seferde onu, yayılma hareketi için 
gevşeten kuvvettir. 

itlJi i�1 (KUVVE-İ AKILE): Müfekkire için 
kullanılan, cisme girmemiş olan ruhani bir 
kuwettir. Kudsi nur diye de adlandırılır. 
Hads, onun nurlannın parıltılarındandır. 

�_):.4)1 i�l (KUVVE-İ FİKRİYYE): Cismanl 
, bir kuvvettir ki, gaybl ma'naları açan nur 
için bir perde olur. 

iliGJr i�ı (KUVVE-i HAFIZA): i l ahı 
'ma'naları hıfzeden kuvvettir, ki onu 
vehml kuvvet idrak eder. Onun için 
hazine gibidir. Bu kuvvetin vehmiyyete 
nisbet edilmesi, hayatin müşterek hisse 
nisbet edilmesi gibidir. 
İnsani kuvvet; akli kuvvet diye ad
landırılır. Onun külliyyatı idrak etmesi ve 
kabJ veya selbt nisbetle ikisi arasındaki 
hüküm itibariyle de nazari kuvvet ve 
nazari akıl diye adlandırıl ır Fikri 
san'atları istinbat etmesi, cüz'l işlerde rey 
ve meşveret meydana getirmek için 
çalışması itibariyle de arneli kuvvet ve 
arneli akıl diye adlandırılır. 

J�1 (KA V L ) :  MelfQz olan kazıyyede 
mürekkeb lafızdır veya ma'kul olan 
kazıyyede akli, mürekkeb mefhumdur. 

rtJi �.:..-. J�l (KAVL Bİ MÜCİB'İL-İLLE): 
, Hıl�fın bekasıyla beraber, muallilin ilzam 
ettiği şeyi iltizam etmektir. Denir ki bu, 
ilietin mucibiyle olan bir kavildir. Yani 
hılafın bekasıyla beraber muallilin delilini 
kabul etmektir. Bunun misali, Şafii'nin 
kavlidir. Nitekim orucun aslını ta'yln şart 
koşulunca, onun vasfını ta'yln de şart 
koşulmuştur. Bu, şununla istidlal olun
muştur ki: İbadetin ma'nası ,  asılcia 
mu 'teber olduğu gibi vas ıfta da 
mu 'teberdir. Bu ikisinden her biri ,  
me'murun bih'dir. 
Biz deriz ki; bu istidlal fasiddir. Çünkü 
biz diyoruz ki, Ramazan orucunu ta'ytn 
etmenin gerekli olduğunu kabul ettik. 
Lakin bu ta 'yin , mutlak oruç niyyetiyle 
hasıl olan şeylerdendir. Açıkça vasfı 
ta 'yine muhtaç değildir. Bu, ilietin 
mucibiyle olan kavldir. Çünkü Şafii, onun 
ta'Iili ile, ta'yln niyyetinin şart koşulmasını 
bize gerekli kılmıştır. Biz de ta'yln niyye
tini şart kıldığımız yerde, onun ta'ylninin 
mucibiyle gerekli kıldık. Lakin biz ıtlakı, 
ta'yln kılınca, hılaf haliyle kaldı. 

t--1))1 (KAVAMİ ' ) :  İnsanı; tab' ,  nefs ve 
, hevanın mukteziyatından çevirip alıkoyan 

ve bunlardan onu meneden her şeydir. 
Kavami ' , A!lah'a gitmede, inayet ehli 
için ilahi te'y!dler ve esrnal imtidatlardır. 

5'6r6il1 ( KAHKAHA) : (Gülen kimsenin 
çevresinde ki) Komşuları tarafından 
işitilen gülmedir. 

�Ç.ill (KIYAS) :  Kazıyyelerden derlenmiş 
kavl 'dir. Bu kazıyyeler (öneriler) kabul 
edilince, bunların zatından dolayı bunlar
dan. diğer bir kavl gerekir. Bizim şu 
sözÜmüzde olduğu gibi : A 1 e m 
değişkendir ve her değişken hadistir. 
Bu, iki kazıyyeden oluşturulmuş bir 
sözdür. Bunu kabul edince, bu ikisinin 
zatından dolayı, alemin hadis olması 
gerekir. Bu kıyas, mantıkçılara göredir. 
UsUl ehline göre; kıyas: Zikredilerı iki 
şeyin hükmünün benzerini, diğerindeki il
Ietinin benzeri ile açıklamaktır. Ta'rlfte, 
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isbat değil de , "açıklama=ibane" lafzı 
seçildi. Çünkü kıyas, hükmü açıklayıcıdır, 
isbat edici değildir. · 

"Hükmün benzeri ve ilietin benzeri" 
denilmesi, vasıflann intikalini kabül etme
nin lüzümundan ihtirazdır. 
"Zikredilen iki şey = Mezkfireyn " 
lafzının seçilmesi, iki varlık ve iki yokluk 
arasındaki kıyası kapsaması içindir. 
Bilmiş ol ki, kıyas, ya cell olur ki, bu, zi
hinlerin kavrayıp aniayıverdiği açık 
kıyastır. Ya da hafi olur ki, bu da birinci
nin aksine alandır. Buna istihsan adı da 
verilir. Lakin istihsan, hafi kıyastan daha 
geneldir. Çünkü her hafi kıyas, is 
tihsandır , her istihsan ise hafi kıyas 
değildir. Çünkü istihsan, bazan, nass, 
icma' ve zarOret _ile sabit .olan şeye denir. 
Lakin çok kez, "lstihsan" zikredildiği za
man, bununla hafi kıyas kasdedilir. 

,_;ı:·. - .  ·�·ı �L,..-G)1 (KIYAS-1 iSTiSNAI) : 
- (Mantık ilmiiıde) Netleenin aynı veya zıttı, 
kıyasla bi'l-fiil zikredilmiş alandır. 
Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "Eğer 
bu cisiın ise, o yer tutar. Lakin o, bir 
c i s i m d i r  " Bu,  onun yer tutan 
(=mütehayyiz) olduğu sonucunu verir ve 
o aynıyle kıyasta zikredilmiştir. 
Ya da: "Lakin o, yer tutan değildir. 
dersek, bu da onun cisim olmadığı sonu
cunu verir. Onun zıttı, kıyasla zikredilmiş 
olan; "o bir cisimdir", sözümüzdür. 

ı.s'C-ti�·ı�4A)1 (KIYAS-1 IKTiRANi): (Mantık 
' i!IT;inde)' istisnai kıyasın zıddıdır. Bu, 

neticenin aynı veya zıddı, kendinde bilfiil 
zikredilmiş olmayan kıyastır. Bizim şu 
sözümüzde olduğu gibi: "Her cisim 
b�leşiktir. Her bileşik ise muhdestir 
(sonradan meydana getirilmiştir) . "  Şu 
halde c isim muhdestir, neticesi çıkar. 
imdi bu sonuncu cümle ve zıddı, kıyasta 
bilfiil zikredilmemiştir. 

..:.ı��� �L;....i (KIYAS 'UL-MÜSAVAT) :  
- (Mantık ilı;.inde) Küçük önermesinin 

yük l em in i n  mütea l l ak ı ,  büyük 
önermesinde mevzO' olan kıyastır. Çünkü 
onun istilzam edilmesi, bizzat değil, bilakis 
yabancı bir mukaciderne vasıtasıyladır ki, 
orada istilzamın tahakkuku ile tasdik olu
nur. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: A, 

B 'ye eşittir. B, C 'ye eşittir. Öyleyse A,  
C 'ye eşittir. Çünkü birşeye eşit olana eşit 
olan , o şeye de eşittir. 
Şunda ise kıyas tasdik edilmez ve 
gerçekleşmez.  Mese la  biz im şu 
sözümüzde olduğu gibi: A, B'nin yarısıdır 
ve B, C'nin yansıdır. Burada A'nın, C 'nin 
yarısı olduğu tasdik edilmez. Çünkü 
yarıının yarısı, yarım değildir, dörtte bir
dir. 

<.r'4.i)1 (KIYASI): Kendisi hakkında bir kural 
- zikredilmesi mümkün alandır. Bu kural 

bulunduğunda kıyas da bulunur. 

Jı� �Ç..i)1 (KIYAM Bi'LLAH): (Tasavvufta) 
'Fena'd�n sonra beka indinde istikamet, 

bütün menzilleri geçip gitmek, Allah'dan 
Allah ile Allah'da, rüsümdan tamamiyle 
soyulup çıkarılmakla seyr etmektir 
(gitmektir). 
Şeyh demiştir ki: Allah lafzındaki (h) ,  
hepsinin sonunun mutlak gayba vara
cağına delalet eder. 

Jı �Ç..ill (KIYAM Li'LLAH): Allah'a gitmeye 
' ' ba"şlamada, gevşeklik uyuklamasından 

kalkıp toparianmak ve gaflet uykusundan 
uyanmaktır. 

:_;�lil1 (KAZiF): Kazf, lügatta; genel olarak; 
remy=atmak anlamındadır. Fıkıh ıstıla
hında; bir kimseye, sövme ve ayıplama 
maksadıyla zina isnad etmektir. 
Kazıf :  Bir kimseye zina isnad eden 
kişidir. Kendisine zina isnad edilen kim
seye: "Makzfif", zina isnadında kullanılan 
lafza: "Makzfifün bih" ,  kazfin vukO' bul
duğu mekana da "Makzilfün fih" denir. 
(I.F.K.) (A.E.) 

� ı_,Ju (KALÜ BELA): Kur'an'da, A ' nH 
Süresinin 172-173. ayetlerinde , Allah'ın, 
Ademoğullarının bellerinden, soylarını 
çıkarıp onlara: "Ben sizin. Rabbiniz 
değil miyim?" dediği , onların da: 
"Evet, Rabbimizsin . "  dedikleri, bunun 
üzerine onları, birbirlerine tanık tuttuğu, 
bunu da, kıyamet gününde; "Bizim bun
dan haberimiz yoktu, atalarımız biz
den önce şirk koşmuşlardı; biz onlcir-
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dan sonra geldik" dememeleri için 
yaptığı 'bildirilmektedir. 
"KalG-Bela" sözü, "Evet, dediler" an
lamındadır. Bu soru-cevab; "Ezel Bez
mi ,  Elest Meclisi" anlamına; "Bezm-i 
Ezel, Bezm-i Elest" diye de geçer. (T. 
Dey.) (A.E.) 

�1 (KUBBE): İslam'dan önceki arablarda 
çadır demek Olup, savaşa gittikleri zaman 
onu kurarlar ve askeri donatmak için her 
ne gerekirse bunun altında toplarlardı. 
Bu ise, asnmızda, savaş malzemeleri de
posu demektir. (İ .M .T.) (A.E.) 

il,A)l (KIBLE) : Namaz kılarken, teveccüh 
'edilmesi gereken Ka'be veya Ka'be is
tikfunetidir. 
Namazın şartlarından biri de, Mekke'l i 
için Ka'be 'nin kendisine yönelmektir. 
Bunda icma' vardır. Mekke halkından 
başkası için Ka'be yönüne yönelmek yet
er. Bunlar, afakt olanlardır. 
Bazı Arifler dediler ki; " İnsanl ığ ın  
kıblesi Ka'be-i Mükerreme'dir. Gök 
ehlinin Kıblesi, Beyt-i Ma'mur'dur. 
Metaike-i Karrubiyyun'un (yan i ,  
Cebrail ve Mikail gibi Allah'a yakın me
leklerin) Kıblesi Kürsi'dir. A r  ş ı 
taşıyanların kıblesi, Arş-ı A'zam'dır 
ve hepsinin matlubu (gaye ve hedefi) 
Yüce Allah'ın zatıdır. " Zahiriyye 'de 
böyle zikredilmiştir. (Dürer) (A.E.) 

i;I)Jl (Karabet): Yakınlık, hısımlık demekitr. 
İki kısma ayrılır: Biri; "Ka r a b e t - i  
viladet "dir ki, usGl ile fürG' arasındaki 
karabettir . Diğeri; "Karabet-i gayr-i 
viladet "dir ki, diğer akraba arasındaki 
karabettir. (I.F .K.) 

:;,:)lı (KUREYŞ): Mekke 'nin fethine kadar 
Mekke şehir devletini idare eden ve 
Peygamber efendimizin de mensCıb bu
lunduğu nüfuzlu kabiledir. (M. Ak.) (A.E.) 

�- · aYı (KfSMET) :  Taksim etmek, birşeyi 
bölmek demektir. Yani: Bir kaç kimsenin 
birşeydeki şayi' hisselerini bir ölçü ile 
ta'yin ve tahsis etmektir. 
Kısmet-i kaza: Ortakların bazılarının 
isteği üzerine hakim tarafından cebren ve 
hükmen yapılan taksimdir. (I.F.K.) (A.E.) 

�1 (KASR): Lügatta; habsetmek, menet
mek, anlamlarına gelir. Tecvtd ıstılahında; 
med harfine artırma yapmadan, tabii 
m e d d i ,  hali üzere bırakmaya denir. 
(A.E.) . 

: W1 ( KAZA) : Lügatta; hükm, ahkam, 
takdir' bir hakkı sahibine ödemek, birşeyi 
lazım kılmak gibi anlamlara gelir. 

� 

Şer'an, kaza; özel bir velayetten, yani 
hakimlikten, husı1metleri çözümlernek ve 
fas! etmekten ibarettir. Bu işi yapan kim
seye, kadi denir. (I.F.K.) (A.E.) 
Kaza: Halk arasında çıkan anlaşmazlığın 
giderilmesine mahsus memuriyettir. 
(I .M.T.) (A.E.) 

�1 (KUTB) Kutub: Mil, uç anlamlarına ge
len arapça bir sözdür. Tasavvufta, 
alemde Tanrı iradesini ternsll eden ve 
erenleritı en ulusu olan; Tanrı adına 
kainatta tasarruf sahibi bulunan zattır. 
Kutb ve Kutblar kutbu anlamına; 
"Kutb'ui-Aktab" derler. 
İmamiyye'ye göre, Kutb; onikinci imam 
Mehdi'dir. Bu mezhebde olmayanlara 
göre ise, Kutb ölünce, ona en yakın 
olan iki imamdan biri, Allah tarafından 
kutubluğa ta 'yin edilir ve erenleri n 
sayıları, birer derece aşağıdakilerden biri, 
bir derece yükseltilerek tamamlanır. (T. 
Dey.) . (A.E.) 

�)ilijj (KALKALE): Lügatta; hareket etme, 
ıztırab, anlamlarına gelir. Tecvid ilminde 
şöyle ta'rif edilir: "Kalkale: Kuvvetli bir 
ses işitilinceye kadar mahrecin 
kımıldamasına (yani sesi, harlin malı
rednde oynatmaya) denir. "  

Kalkale harfleri 5 harftir k i  bunları: "(� 
:.;,)" lafızları toplamıştır: (A.E.) 

'�).11 (KAVED):  G�nel olarak kı�as a n 
lamındadır. Bununla beraber çok kez , 
"kısas fin' nefs" anlamında kullanılır. 
Katilin boynuna ip takılarak kısas yerine 
götürülmesi bakımından kısasa, kaved 
denilmiştir. Kaid'in, hayvanı yedici kimse 
anlamına olduğu ma'lGmdur. (I . F.K. )  
(A.E.) 
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.L�1 (KAVME): Kavme'den maksat; rükii' 
ile secde arasındaki ayakta duruştur. 
Celse de, iki secde arasında oturuştur 
ki, bu ittifaken Sünnet'tir. (A.E.) 

i-��1 (KIYADE): Kumandanlık, demektir. 
Savaş veya ticaret için giden topluluk 
veya kafilelerin bir emiri bulunurdu ki 
yolculuk sırasında önde giderdi. (İ .M.T.) 
(A.E.) 

��1 (KIYAS): Lügatta; birşeyi takdir et
mek, ölçmek, karşılaştırmak ve iki şey 
arasındaki benzerlikleri tesbit etmektir. 
Fıkıh ıstılahında buna, "ta'lil" adı da veri
lir. 
Kıyasın çeşitli ta'rtfleri yapılmıştır. Bun
ların en açık ve geneli şu ta'riftir: 
"Kıyas, her ikisinde de hükme esas 
teşkil eden illet aynı olduğu ıçın, 
hakkında nass bulunmayan bir olayın 
hükmünü, hakkında nass bulunan bir 
olayın hükmüne eşit kılmaktır. " (A.E.) 

�1 (KAYYIM) :  Vakf' ın kayyımı ;  onun 
mütevel l is i ,  demek t i r .  Çoğul u :  
Kuvvam'dır. 
Kayyım'ın bir başka anlamı: "Kendisine 
vakfın korunması, toplama ve ayırma 
görevi verilmiş kimse" demektir, ki bu 
durumda vakfın mütevellisinin idaresi 
altında bulunmuş olur. Mütevelli'nin yet
kisi ise , daha genişt i r .  Çünkü 
mütevelliye vakf'da tasarruf yetkisi de 
verilmiş bulunur. (I.F.K.) (A.E.) 

1�1 (KIRAT): Bir tartı birimidir. 

Kirat-ı örfi; bazı fakihlerin beyanına 
göre, beş , bazılarının beyanına göre de, 
orta büyüklükte dört arpa ağırlığından 
ibarettir. Bu fark, beldelerin ayrılığına 
veya örfün değişmesine dayanmaktadır. 
Kiratlar, hafif ağırlık ölçülerinden olup, 
elmas gibi değerli eşya ve cevherleri 
ölçmekte kullanılırdı.. 
Bir kirat; 0 ,200 046 gram, yani; bir 
kir at, bir gramın m ilyonda iki yüz bin 
kırk altısına eşittir. (I.F.K.) (A.E.) 

;� :..ill (KAZIYYE): İş, mesele, da'va gibi an-
larnlara gelir. İlirolere göre, daha başka 

anlamları da vardır: 
1- Gramerde, kazıyye: Cümlecik. 
2- Mantıkta: Önerme. Kazıyye-i salibe-i 
cüz'iyye; Yadsılı tikel önerme. 
Kazıyye-i mQcibe-i cüz'iyye; olumlu tikel 
önerme. Kazıyye-i salibe-i külliyye; 
Yadsılı tümel önerme. 
3- Matematikte: Yardımcı teorem. 
4- Felsefede: Kazıyye-i muhkeme; kesin 
hüküm. (O.T.S.) (A.E.) 

* 
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�l5:J1 (KAHİN): Gelecek zamandaki olaylar-
- dan haber veren, sırları bildiğini ve gayb 

ilmini mütalaa ettiğini iddia eden kimse
dir. 
(Bir kimse hesabla veya bir alet kullana
rak veya edinilmiş tecrübelere ve bazı 
belirtilere dayanrak bir olayı önceden ha
ber verirse, kahinlik veya falcılık etmiş 
olmaz. Mesela, Ay'ın veya Güneş'in tu
tulacağını hesapiayıp önceden haber ver
rnek bazı aletler kullanarak hava duru
mun'u önceden tahmin etmek gibi. 
Bunlar kehanet sayılmaz.) (A.E.) 

�l5:J1 (KAMİLİYYE): Ebu Kamil'in taraftar-
"Iarıdır. Sahabe'yi, Hz. Ali'ye biat etmeyi 
terk ettikleri için kafir saydılar. Hz. Ali'yi 
de, hakkı isterneyi terk ettiği için kafir 
saydılar. 

��1 (KEBIRE) Büyük günah: Kesin bir nass 
'ue, dünya ve ahirette, üzerine halis bir 
ceza meşru' kılınmış olan halis haram 
şeydir. 

�8J1 (KİTABET): Ediblerin örfünde, nesir 
inşa etmeye denir. Nitekim nesir de ,  
nazm inşa etmeye denir. Zahir olan şudur 
ki, burada rnaksad, hat değildir. 

�Gs:J1 (KİTABET) : Efendinin köleyi, yed 
bakımından halen , rakabe bakımından 
da malen , onu iktisalı etmesine yol 
kalınıyacak biçimde, azad etmesidir. 
(Kitabet ;  efendi ile kölesi arasında, 
rnuave�e yoluyla yapılan bir sözleşmedir. 

· Buna "Mükatebe" de denir. 
(Kitabet: Köleyi, yed bakırnından halen 
ve rakabe bakımından istikbalen azad 
etmektir. Yani: Köleyi, üslendiği bedeli 
ödemesi anında azad olmak üzere halen 
tasarruf özğürlüğüne,  mülk edinme 

hakkına kavusturmaktır ki, köle bu 
sayede kendi h�sabına kazanç elde eder. 
Kitabet bedelini ödeyince kölelikten kur
tulur.) (l .F.K.) (A.E.) 

:;_,.:Jı y�l (KİTAB-I MÜBIN): Levh- i  
'MahfGz 'dur. Yüce Allah'ın ş u  sözünde 
kasdedilen de budur: "Yaş ve kuru her 
ne varsa hepsi Kitab-ı Mübin 'de 
(Levh-i Mahfuz'da)dır. "  (En'am: 59) 

_;.;JI yJs (KİZB'UL-HABER) Yalan haber: 
- Haberin, vakı 'a uygun olmamasıdır. De

nildi ki :  Yalan haber, kendisinden haber 
verilene uygun olmayan haberdir. 

;�ı (KÜRRE): Kendisini bir yüzey (sath) 
çepeçevre kuşatan ve ortasındaki bir 
noktadan çıkan bütün hatların bu yüzeye 
eşit uzunlukta olduğu yuvarlak bir cisim
dir. 

�)J1 (KEREM) : (İçden gelerek) kolaylıkla 
vermektir. Yani cömertliktir. 

�_}J1 (KERIM) : Karşılıksız fayda veren kim-
, sedir. Kerem ,  bir maksattan dolayı ol

maksızın, lazım olan şeyi V(O!rrnektir. Fay
da elde etmek veya kınanmaktan 
kurtulmak gibi bir karşılık için mal veren 
kimse kerim değildir. Bunun için bizim 
ashabımız dediler ki: Allah'ın, bir işi, ev
leviyyetle ondan faydalanmak ve bir 
maksad (garaz) için yapması olanaksızdır. 
Çünkü bu takdirde O, Zat'ında eksik ve 
başkasiyla tamamlanmış olurdu. Bu ise 
muh�ldir. 

Lı}J1 (KERAMET): Peygamberlik da'va
sında bulunmayan bir şahıstan o la 
sanüstü (=harik'ul-ade) bir olayın zuhur 
etmesidir. Eğer bı.:, iman ve salih amel ile 
birlikte olmazsa , lstidrac olur. Peygam
berlik da'vası ile birlikte olan ise 
Mu'cize'dir. 
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:,..:.s:Jı (KESB): Bir fayda elde etmeye veya 
bir zararı savmaya vardıran fiildir. 
Allah'ın fiili "kesb" diye nitelendirilmez. 
Çünkü Allah Teala, kendisine fayda 
sağlamak veya kendisinden zararı sav
maktan münezzehtir. 

�ı (KÜSTiC): Yünden yapılmış parmak 
'kalınlığında bir ip (kuşak) olup, zirnmi 
onu beline bağlar. Bu, İbrişimden olan 
zünnar'dan başkadır. 
(K ü s t i c ; mecO.silerin kuşağıdır .  
Hıristiyanların kuşağına zünnar derler. 
Çoğulu: Küsticat gelir.) (Ahteri) (A.E.) 

�ı (KESF): (Aruz ilminde); harekeli olan 
yedinci harfin kaldırılmasıdır. Geriye 
( �;,ı.) = Mef' il la ka lmas ı  i ç i n ,  
(0�_:.:.:.) =M e f '  il 1 a t  ü 'den "t a "  n ı n 
kaldırılması gibi. Bu da C);,ı.)=Mef'filün'e 
nakledilir ve Meksilf diye adlandırılır. 

�1 (KESR) Kırma: Sert bir cismin, içine 
hacm girmeksizin, kuvvetli bir iticinin it
mesiy!e ayrılmasıdır. 

:.L.s:Jj ( K E Ş F ) : L ü g a t ta  ; p e rdey i  
kaldırmaktır. lstılahta ise, perdenin ar
kasındaki gaybi ma'nalara ve hakiki du
rumlara, vücuden veya şuhuden müttali' 
olmaktır. 

�ı (KA 'BİYYE) :  Ebu'I-Kasım Mu
hammed İbn ei-Ka 'bi'ye nisbet edi.len 
fırkadır. Bağdad Mutezi ie 'sinden idi. 
Bunlar dediler ki: Rabb'in fiili, iradesi ol
maksızın vaki' olur. O, kendisini ve 
başkasını görmez, (O'nun görmesi) an
cak, O, onu bilir, anlamındadır. 

iıUSJ1 (KEFALET): Mutalebe'de, kefilin zim
metini, asilin zirnınetine eklemektir. 
(Kefalet : Birşeyin mütalebesi hakkında 
zirnıneti zimmete eklemektir. Yani bir 
kimse, z�tını , başkasının :Zatına ekleyip 
onun hakkında lazım gelen da 'vaya ken
disinin de muhatab olmasıdır. 
Kefil: Kendi zirnınetini başkasının zirnıne
tine ekleyen, yani başkasının üzerine' 
aldığı şeyi, kendi de üzerine alan kimse
dir, ki o diğer kimseye "Asil " ve 

"Mekffilün anh" denilir. 
M e k f fi l ü n - le h :  Kefaletle alacağı 
sağlanmış alacaklı kimsedir. 
Mekffilün-bih :  Kefalet olunan nesne 
veya kimsedir. 
Ketalet binnefs: Bir adamın şahsına kefil 
olmaktır. 
Kefalet bil'rnal: Bir malı ödemeye kefil 
olmaktır. 
Ketalet bil'teslim: Bir malın teslimine 
kefil olmaktır. 
Kefalet b id 'derek:  Satılan şey, 
bil'istihkak müşterinin elinden zabt olun
duğu takdirde, müşterinin vermiş olduğu 
parayı kendisine ödeme ve teslime veya 
satan kimsenin şahsını müşteriye teslime 
kefil olmaktır. 
Ketalet-i münecceze: Şarta bağlı ve bir 
zamana muzaf olmayan · kefalettir .. ) 
(l.F.K.) (A.E.) 

i; USJj (KEFAET): Kocanın, kariya benzer 
(yani denk) olmasıdır. 
(Ke'fiiet :  Eşitlik ve denklik, demektir. 
Dinde kefaet mu'teberdir. bu nedenle 
müslüman bir kadının bir kafirle evlenme
si icmaen haramdır. 
Kefaet mes'elesinde neye i'tibar edi
leceği alimler arasında çok ihtilaflıdır. Bu
nunla beraber kefaet mu'teberdir ve bazı 
i etihad farkları ile; dinde, takvad a ,  
san'atta, hürriyette, malda ve sairede 
aranır. Bu hak, kadınındır. Binaenal·eyh 
aranacak şeyler erkekte aranacak; bu 
sCırette onun kadına denk olup olmadığı 
anlaşılacaktır.) (S. Yolları) (A.E.) 

�ı (KEFF) Aruz ilminde: Geriye (�ti.) = 
Mefailü kalması ıç ın, (�ti.) = 
Mefailün 'ün sakin kılınmış olan nun ' u  
g ib i ,  sakin olan yedinci harfinin 
kaldırılmasıdır. Ve bu, Mekffif diye ad
landırılır. 

JU5J1 (KEFAF): İhtiyaç mikdan olup, ondan 
fazla olmayan ve dilenmekten meneden 
şeydir. (Zarı1ri ihtiyaca yetecek kadar 
rızık veya nafakadır.) 

0ı)Sj1 (KÜFRAN) Küfran·ı n i 'met: Ni'met ver
. enin ni'metini inkar etmekle veya nrmet 
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verene muhalefette inkar gibi olan bir 
amelle, ni'met verenin ni'metini örtbas 
etmektir. Yani nankörlük etmektir. 

�':ı\.S:Jl (KELAM): İsnad ile, içine iki kelime 
almış olan sözdür. (Yani, kelam : Birbi
riyle i lğ i l i  en az iki kelimeden 
oluşturulmuş ve bir anlam ifade eden 
sözdür.) (A.E.) 

�)\SJl (KELAM): Allah' ın Zat ve Sıfatlarını, 
başlanğıç ve son bakımmdan mümkinatın 
(evrenin) hallerini, İslam kanununa göre 
araştıran bir ilimdir. 
Sonuncu kayd (yani islam kanunu 
kaydı), filozofların ilahiyat ilmini, ta'rifin 
dışında bırakmak içindir. 
Nahivcilerin astılahında kelam; kendi
sinde tam isnad bÜiunan mürekkeb 
ma'nadır. 

�)\Sjl (KELAM): Mead (dünyadan sonraki 
hayat) ve onunla ilgili olan cennet, ce
hennem, sırat, mizan, sevab ve ikab gibi 
durumlardan söz eden bir ilimdir. 
Denildi ki; kelam: Delillerden elde edil
miş, itikadi, şer'i kaideleri bilmektir. 

i:.BJl (KELiME): Müfred bir ma'na için ko
nulmuş lafızdır. 

;;.a;JI i.:JS (KELİMET'ÜL·HAZRET): Yüce 
Allah ' In "Kün=ol" sözüne işarettir. O, 
külll iradenin sOretidir. 

�:�)ı� L:f_,...jll ::_,�1 ( K E L İMAT - 1  
- KAVLİYYE VE VUCÜDİYYE): Ne fs 
üzerinde vaki olan teayyünat'tan 
ibarettir. Çünkü kavi olan, insani nefs 
üzerinde vaki'dir. Vüciidi olan ise, 
heyCilani cevher gibi, alemin suretleri 
olan rahmani nefs üzerinde vaki'dir. Ve 
bu, tabiatın ayn'ından başkası değildir. 
Mevcudatın suretlerinin hepsi, rahmani 
nefs üzerine ansızın gelir. Ve o, varlıktır. 

44J')I.I ::_,CJ.Sjl (KELİMAT-1 İLAHİYYE): Cev
- heri hakikattan meydana çıkan ve 
mevcud olan şeydir. 

JSJl (KÜLL): Lügatta; ma'nası mecmO' ,  
(çoğul) lafzı vahid (tekil) olan bir isimdir. 
. lstılahta ise, cüzlerden meydana gelmiş 
şeydir. 

Küll, isimleri cem' eden ilahi, ahadi haz
ret itibariyle Hak Teala için bir isimdir. 
Bu nedenle denilir ki; Allah ,  Zat ile 
ahadi'dir, isimler ile küldür. 
Denilmiştir ki : Kül!, mahsur olan 
cüzlerden meydana gelmiş cümle için bir 
isimdir. "Küll" kelimesi geneldir, isimterin 
hepsini iktiza eder. O ,  b irer birer 
kuşatmadır. "Küllema" kelimesi ise, fiilie
rin hepsini iktiza eer. 

�1 �1 (KÜLLi-i HAKiKi): Tasavvuru-
- �un kendisi, ortaklığın vuku'undan me

netmiyen şeydir. İnsan gibi. Külli d iye 
adlandırıldı. Çünkü birşeyin külliyyeti an
cak cüz'i olana nisbetledir. Külli, cüz'i'nin 
cüz 'üdür. Öyleyse bu şey külle 
mensubdur ve külle mensub olan ise 
küllidir. 

�G')/.1 �1 (KÜLLi-i İZAFi) : (Mantık il-
- mfnde); Birşeyden daha genel olan 

şeydir. Bilmiş ol ki, biz mesela; "hayvan 
küllidir" dediğimiz zaman, burada üç 
durum vardır: Hayvan ,  o olması 
bakımından odur. Ve küllinin mefhilmu, 
maddelerden bir maddeye işaret etmek
sizin vardır. Küllr olan hayvan,  ikisinden, 
yani hayvan'dan ve külli'den meydana 
gelmiş (mürekkeb) mecmu'dur. Bu  
mefhumlar arasındaki başkalık, apaçıktır. 
Çünkü küllinin mefhumu, tasawurunun 
kendisini, kendisinde ortaklık vaki' ol
masından menetmiyen şeydir. "Hayvan" 
mefhumu, iradeyle hareket eden hassas 
ve gelişken cisimdir. Birincisi; "ta b ii 
külli" diye adlandırılır. Çünkü o, tabiatta, 
yani hariçde mevcuddur. İkincisi ise; 
"mantıki külli" diye adlandırılır. Çünkü 
mant ık  ancak ondan bahsede r .  
Üçüncüsü; "akli külli" diye adlandırılır. 
Çünkü o, ancak akılda tahakkuk eder. 
Külli, ya zatidir. Bu, cüzlerinin hakikatına 
dahil alandır. insana ve ata 'n isbetle 
hayvan gibi. Ya da arazidir. Bu, cüz ol
maması ve hariç olmamasıyla, cüzlerinin 
hakrkatına dahil olmayandır. İnsana nisbe-
tle "gülen" gibi. 

· 

jCJ:J1 (KEMAL) :  Nev' in ,  zatında veya 
sıfatlarında kendisiyle mükemmelleş
tirildiği şeydir. Birincis i ,  yani nev'in, 
zatında kendisiyle mükemmelleştirildiği 
şey, nev'den önce geldiği için birinci 
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kemaldir. İkincisi, yani, nev'in sıfatlarında 
kendisiyle mükemmelleştirildiği şey, 
arızalardan nev'e tabi alandır, ki o da 
nev'den sonraya kaldığı için ikinci 
kemaldir. 

�ı (KEMM): Zatı için bölünme gereken 
arazdır. O, ya muttasıldır veya mun
fasıldır. Çünkü onun cüzleri, ya hadlerde 
ortak olup onlardan her biri, bir cüz'ün 
sonu, diğerinin başlanğıcı olur, ki bu mut
tasıldır. Ya da böyle olmaz, bu da mun
faslıdır. 
Muttasıl ya, varlıkta cüzleri bir araya to
planmış, zatı karar kılmış olur, ki bu, hat, 
sath ve kalınlık kısımlarına ayrılan kısımdır 
ve bu ta'limi cisimdir. Ya da zatı karar 
kılmamış olur, ki bu da zamandır. Mun
fasıl, yirmi ve otuz gibi ancak adeddir. 

�ı (KÜNYE): Eb, ümm, ibn ve bint keli
melerinden biri ile başlatılan (yani baba, 
ana, oğul, kız ketimlerinden biri muzaf 
kılınarak yapılan) adlandırmadır. 

�L:s:Jı (KiNAYE) : Her ne kadar ma'nası 
lügatta açık ise de, kullanmakla, kendisin
den kasdedifen ma'na gizlenip örtülmüş 
olan sözdür. Onunla kasdedilen, gerek 
hakikat ve gerekse mecaz olsun, kendi
siyle kasdedilerı niyyet veya h a  l i  n 
delaleti gibi, niyyet yerine geçen şeyde 
tereddüd olur. Mesela, tereddüd yok ol
ması ve kendisinden kasdedifen şey mey
dana çıkması için talakı konuşma hali 
gibi. 
Beyan alimlerine göre, kinaye; birşeyin, 
lafzen ya da ma'nen olsun, maksadiardan 
her hangi bir maksad için, kendisine 
delalette sarlh olmayan bir lafızla ifade 
edilmesidir. Mesela, "falan geldi" gibi, 
işitene kapalı olan bir lafızla veya bir 
fesahat nev'i için ; "  m isafire ikramı 
çoktur, cömerttir, anlamında; "falanın 
külü çoktur" şeklinde söylenınesi gibi. 

�ı (KENZ): Arz'a konulmuş olan maldır. 

�1 �ı (KENZ-i MAHFI): Gaybda gizli 
olan ahadi hüviyyettir. O, her batının en 
batınıdır, {en içte ve en gizli alandır). 

'�;s:Jı (KENÜD) :  Bela ve musibetleri sayıp 
döken , ni 'metleri ve iyilikleri unutan 
(nankör) kimsedir. 

0):)1 (KEVN) :  Suyun havaya (buhara) 
dönüşmesi gibi , birden meydana gelen 
şey için isimdir. Çünkü hevai süret, bil
kuwe sudur. Ondan birden fiile çıkmıştır. 
Eğer tedricen olursa, o harekettir. 
Denildi ki; kevn , maddede sOretin, onda 
hasıl olmadıktan sonra hasıl olmasıdır. 
Hakikat ehline göre, kevn, alemin, hak 
olması bakımından değil de, onun alem 
olması bakımından alemin varlığından 
ibarettir. 
N azar ehline göre, kevn ; her ne kadar 
genel ve mutlak varlık ile eşanlamlı ise 
de, onlara göre, "Mükevv e n " arı
lamındadır. 
(Kısacası kevn : 1- Olma. 2- Var olma, 
varlık, vücOd. 3- Kevn ü fesad: olma 
ve bozulma {dünya) .  4- Kevn ü mekan 
varlık, kainat, evren gibi anlamlara gelir.) 
(A.E.) 

:,.SI}J1 (KEVAKİB): (Yıldızlar, demek olup, 
müfredi: Kevkeb'dir.) Yüzükteki kaş gibi, 
feleklere yerleştirilmiş, basıt cisimlerdir ki, 
Ay'dan başkası, kendinden ışık verir. 

:.i,S:Jı (KEYF ) :  Birşeyde yerleşmiş 
hey'ettir, ki zatı için taksim ve nisbet 
gerektirmez. 
"Hey' et=durum" sözü, bütün arazları 
kapsar. 
"Birşeyde yerleşmiş" sözü de, hareket, 
zaman, fiil ve infial gibi, yerleşmemiş 
olan durumdan sakınmadır. 
"Taksim gerektirmez" sözü, "kemm"i, 
yani niceliği ta'riften dışanda bırakır. 
"Nisbet gerektirmez" sözü de, arazları 
dışarıda bırakır. 
"Zatı için" denmesi, taksim veya nisbeti 
gerektiren keyfiyyat mahallinin bunu ge
rektirmesi vasıtasıyla bunlar ta'rife dahil 
olması içindir. Bu keyfiyyat dört 
çeşittir: 
Birincisi: Mahsus olan keyfiyyat'tır. 
Bunlar, ya balın tatlılığı ve deniz suyunun 
tuzluluğu gibi, yerleşmiş alandır, ki bunlar 
Infialiyyat diye adlandırılır. Ya da utanan 
kimsenin kızarınası ve korkan kimsenin 
sarannası gibi, yerleş�emiş , yani geçici 
alandır, ki bunlar da Infialat diye ad-
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landırılır. Çünkü bunlar, nefsin infiaBeri 
için sebeblerdir. Ondaki hareket ise ,  
İstihale diye adlandırılır. Üzümün karar
ması ve suyun ısınması gibi. 
İkincisi : Nefsani keyfiyetlerdir. Bunlar 
da, ya yazmayı alışkanlık edinen kimsede 
yazma san'atı gibi yerleşmiş olur, ki bun
lara Melekeler, denir. Ya da alışkanlık 
edinmemiş kimsenin yazması gibi 
yerleşmemiş olur, ki bunlar da Haller 
diye adlandırılır. 
Üçüncüsü: Kemmiyyata özğü olan key
fiyetlerdir. Bunlar da, ya bitişik olan kem
miyyetlere özğü olanlardır. Üçleme, 
dörtleme, doğruluk ve eğrilik gibi. Ya da 
ayrık olandır. Çiftlik ve teklik gibi. 
Dördüncüsü :  isti'dadi keyfiyyetlerdir. 
Bunlar da ya, kabule doğru isti'dadlı olur, 
gevşek ve hastalıklı olmak gibi. Bu, kuv
vet değil, za'f diye adlandırılır. Ya da La
kabul'e isti'dadlı olur. Peklik ve sağlıklı ol
mak gibi. Bu da kuvvet diye adlandırılır. 

,·�t:.:.ıı : � (KiMYA-I SAADET): Çirkin ve 
kötü işl�rden kaçınınakla nefsi temizle
mek, onlardan nefsi arındırmak, faziletler 
kazanmak ve bunlarla nefsi süslemektir. 

�c,:Jı : � (KİMYA-1 AVAM): Baki olan uh
revi �eta ' ı ,  fani olan dünyevi mal ile 
değişmektir. 

._,.,(,_;Jı : L;...:.....,..s (KİMYA- 1  HAVAS) :  
Mükevvini' (meydana getireni) tercih et
mekle kevn'den kalbin kurtarılmasıdır. 

:ı:,s:J1 (KEYD) :  Gizlice başkasına zarar ver
mek istemektir. Bu, halktan olursa kötü 
hiledir. Allah'tan olursa, halkın arnellerine 
karşı l ık (=mücazat) vermek için 
hakkaniyetle olan tedbirdir. 

t�)l� ��1 (KESRET VE VAHDET): 
Çokluk ve birlik anlamına gelen arapça 
iki kelimedir. 
Tasawufta kesret; varlıkların varlıklarını 
kendilerinden bilmek, onları müstakil 
varlıklarla var görmektir. Vahdet ise, 
bütün varlıkların varl ıkların ı ,  Allah 
varlığından var olmuş bilmek, hepsinde 

Allah 'ın kudretini, yaratışını, tasarrufunu, 
lütfunu, kahrını görmektir. Bu takdirde 
her varlıkta Allah'ın varlığı tecelli etmek
tedir. (T. Dey.) (A.E.) 

L.ı}J1 (KERAMET): Peygamberlik iddiasında 
bulunmayan, dine bağlı kimsede (velt'de) 
görülen olaganüstü (harik'ul-ade) olaydır. 
Sôfi yazar Sarriic , bu konuda der ki: 
Keramet sahibi velilerle mu'cize sahibi 
peygamberler arasında bir çok fark 
vardır: 
1- Peygamberler, mu 'cizeyi halka ızhar 
etmek zorundadırlar. Onlar Allah yoluna 
çağırdıkianna bununla delil gösterirler. 
Eğer onlar bunu gizlerlerse ABah'ın em
rine karşı gelmiş olurlar. Evliyil i s e  
kerametini halktan gizlemek zorundadır. 
Eğer halk yanında bir mevki kazanmak 
için bunlardan birşey gösterirlerse ,  
Allah'a karşı gelmiş ve O'na bunları ızhar 
etmekle asi olmuş olurlar. 
2- Peygamberler ile evliyil arasındaki 
ikinci fark: Peygamberler, mu'cizeler ile 
müşriklere delil getirirler. Çünkü onların 
kalbieri kararmıştır . ABah'a inanmazlar. 
Evliyil ise bunlarla kendi nefislerine delil 
getirirler ki nefisleri itminan bulsun . 
(Luma') (A.E.) 

�1 (KA 'BE) : Hicaz'da Mekke şehrinde 
bulunan kutsal yapıdır. İbrahim v e  
İsmail peygamberlerden kalmışt ır .  
Müslümanlar için kutsal sayılmıştır. 
müs lüman ların  namaz k ı t a rken 
yöneldikleri kıbledir. Gücü olanların da 
hacı olmak için gidip ziyaret ettikleri yer
dir. 
Beyt'ulliih , Beyt'ui-Atik , Ka'be'nin 
diğer isimleridir. (O.T.S.) 
Mescid-i Haram; ortasında Ka'be'nin 
bulunduğu cami-i şeriftir. Buna, Harem-i 
Şerif de denir. (H.R.) 

�I �)\Sjl (KELAM-1 NEFSİ): Sesin ve 
• harflerin yardımıyla söylenen Iafzi kelam 

cinsinden olmayan, fakat ses ve harflerle 
ifade edilen sözün belirtmek istediği asıl 
ma'nadır. Allah'ın zati kelamıdır. (M. Ak.) 
(A.E. ) 

WS:.ll (KELiME): Ma'nası olan lafızdır. İsim, 
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fiil ve harf diye üçe bölünen söz 
bölümlerinin hepsidir. 
Kelime-i müvellede: Yeni türetilen söz 
(Neolojism) . 
Kelime-i şehadet: İslamlığın şartlarından 
olan eşhedü . . .  cümlesi. 
İ'la-ı kelimetullah: İslamlığı yükseltme, 
yaymadır. (O.T.S. ) (A.E.) 

* * * 
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�j)ljl (LAZlM): Birşeyden ayrılması mümkün 
' olmayandır. (Ui.zım, melzum: Biri olun

ca, öbürünün de olması şart alandır.) 

���j)i.Jl (LAZlM-I BEYYİN): İkisi arasında 
akl ın ,  lüzumuna karar vermesinde, 
melzum'unun tasavvur edilmesiyle bera
ber kendisinin tasavvur edilmesi kaft olan 
şeydir. Dörd 'ün iki eşit kısma ayrılması 
gibi. Çünkü dörd'ü tasawur eden ve iki 
eşit kısma ayrılmasını tasawur eyleye
kimse, bu ikisinin sadece tasavvur edil
mesiyle dörd 'ün iki eşit kısma bölünür 
olduğuna karar verir. 
Bazan denir ki; lazım üzere olan beyy
in (yani açık seçik şey), melzum'unun ta
sawur edilmesinden, kendisinin tasavvur 
edilmesi lazım gelendir. İki 'nin, bir' in 
katı olması gibi. Çünkü iki'yi tasavvur 
eden kimse, onun bir' in katı olduğunu 
idrak eder. 
Birinci ma'na daha geneldir. Çünkü ne 
zaman ki lüzumda melzumun tasawuru 
kafi gelirse, melzumun tasavvur edilme
siyle beraber lazımın da tasavvuru kaft 
gelir. 
İkinci ma'naya, en özel ma'nada lazım-ı 
beyyin denir. Her ne zaman ki tasavvur
lar kaft gelirse, bir 'in tasawuru da kaft 
gelir. Buna da, en genel ma'nada lazım-ı 
beyyİn denir. 

�l�l�j)ljl (LAZlM GAYRI BEYYİN):. 
Üçgenin' üç açısının iki dik açıya eşit ol
ması gibi, ikisi arasındaki lüzQma zihnin 
karar vermesi bir vasata ihtiyaç -duyan 
şeydir. Çünkü sadece üçgeni tasawur et
mek ve açıların iki dik açıya eşit olduğunu 
tasawur eylemek, üçgenin açılarının iki 
dik açıya eşit olduğuna zihnin karar ver
mesi için kafi değildir. Bilakis bir vasata 
ihtiyacı vardır. O da hendesi burhan (yani 
geometrik delil)dir. 

�Ui �f:l (LAZIM'UL-MAHİYYE) : Ar ız  
�lanla'rdan nazarı kesmekle beraber, o, o 
olması bakımından mahiyetten ayrılması 
mümkün olmayan şeydir. İnsandaki 
bil'kuvve gülme gibi. 

,_;.)ı�./:1 (LAZIM'UL-VUCÜD): Özel bir arız 
- ile beraber mahiyetten ayrılması mümkün 

olmayan , ancak o, o olması bakımından 
mahiyetten ayrılması mümkün olan 
şeydir. Habeşi'nin siyahlığı gibi. 

��0.-�.J)i.Jl (LAZlM MİN'EL-FİİL) Lôzım fiil: 
' 'Fail' il� yetinen (ma'nası tamam olan) fiil

dir. 
(Lazım fiil: Failin fiili, mef'Gl'ün bih 'e 
geçmeyen, b ilakis kendinde kalan fiildir. 
Yani, fiilin işi failde kalır da, mef'Ol'ün 
bih'e geçmezse, o fiile lazım=geçişsiz fiil 
denir. Böyle bir fiilin mef'Gle geçebilmesi 
için harf-ı ceı· lazımdır.) (Bina) (A.E.) 

i::...J'�1 )Ül (LA-EDRİYYE): Birşeyin sübOtunu 
değil de, onun sübütunu bilmeyi inkar 
edenler ve böyle bir kimsenin şüphe 
eden ve şüphe ettiğinde de şüphe eden 
olduğuna ve böyle devam edip gittiğine 
inananlardır. 
(La-edriyye: Sôfestaiyye=Sofistler' den 
bir fırkadır. Sôfestaiyye üç fırkaya 
ayrılmıştır. 
1- La-edriyye (bilinemezcilik) : Bunlar, 
her ,şeyin varlığında ve bilinmesinde te
vakkuf edilmesi, yani, bilmiyorum, diye
rek duraklanması görüşünde olanlardır. 
2- İnadiyye : Bunlar, inadiaşanlar ve asla 
varlık bulunmadığına kesinlikle karar ve
renler ve haktkatların sübOtuiıu inkar 
edenlerdir. Bunlara göre, hakikat denen 
şeyler, susayan kişinin sera bı su sanması 
gibi, hayalden ibarettir .  
3- İndiyye : Bunlar, eşyanın hakikat-
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lerinin, ilikadiara tabi olduğu, bunların 
aslında var olmadıkları görüşünde olan
lardır.) (Keşşaf) (A.E.) 

�ı..;·ı �'J (LAM-1 EMR): Kendisiyle fiil taleb 
' edilen (yani bir işin yapılması istenen) 

şeydir. 

�81  'J (LAM-1 NAHİYE): Kendisiyle bir işin 
yapılmaması istenen şeydir. Fiilin, ona 
isnad edilmesi, mecazdır. Çünkü nehyed
en, onun vasıtasıyla konuşandır. 

:,..Dı ( LÜB B ) : Evham ve tehayyülat 
kılıflarından arınmış kuds nCıru ile 
aydınlanmış akıldır. 

JNı� ,)�1 � �ı (LAHN Fİ'L-KUR'AN 
, VEi-EzA.N) Kur'ôn ve ezônda lahn: Kısa 

okunması gerekeni uzatmak ve uzatılınası 
gerekeni de kısa okumaktır. 
(L a h n ,  lügatta, hata etmek v e  
doğrudan sapmak anlamlarına gelir. 
Tecvid ilminde ise, Tecvid'e uymamak
tan doğan hataya denir. "KamCıs" (A.E.) 
Kıraat alimleri, okuyuş hatalarını (Lahn'ı) 
iki kısma ayırmışlardır: 
1- Lahn-ı celi: Açık hata, demektir. Kel
imeyi oluşturan harflerde veya harekede 
veya sükCında olur. 
2- Lahn-ı hafi: Gizli hata, demektir. Bu 
da ikiye aynlmıştır: 
a) Ihfa 'yı , lklab' ı ,  Izhar ' ı ,  İdgam' ı ,  
Gunne'yi terketmek, kalın harfi ince, ince 
harfi kalın, kasr ile okunması gerekeni 
med, med ile okunması gerekeni kasr ile 
okumak; hareke ile vakf yapmak, kuv
vetiiyi zayıf, zayıfı kuwetli okumak gibi. 
b) Ra 'yı tekrarlamak, n ii n 'u tınlatmak, 
kalın okunması gereken yerde lam'ı ince, 
aynı şekilde ince okunmaması gereken 
yerde de ra 'yı ince okumak; medlerde 
ve gunnelerde sesi titretmek. . .  gibi . )  
(O.K.) (A.E.) 

i1IJ1 (LEZZET): Uygun olanı, uyğun ol
ması bakımından idrak etmektir. Tat
ma duyğusunda tatlılığın tadılması, gözde 
ışığın alğılanması, vehmi kuwette İstenil
enin hazır olması, hafıza kuvvetinde 
geçmiş olayların hatırlanınası ile lezzet 
duyulması gibi. 

"Bak ımı n d a n "  diye kayıtlanması, 
uyğunluğu bakımından olmayan uyğunu 
idrakten ihtiraz içindir, Çünkü o ,  lezzet 
değildir. Acı olan faydalı ilaç gibi. Zira o, 
acı olması bakımından değil de, faydalı 
olması bakımından lezzet olur. 

4.-_,jiJl (LUZÜMMİYYE) : Bir kazıyyenin, 
diğer bir takdire göre doğru olmasıyla, 
ikisi arasında bunu gerektiren bir ilği bu
lunduğu için, hakkında hüküm verilen 
şeydir. 

c?J.Jı r_,jljı (LÜZÜM-İ ZİHNİ) : Z i h i n d e  
, müsemmanın tasavvurundan, onun orada 
tasavvuru lazım gelecek biçimde ol
masıdır ki böylece bundan ona intikal 
gerçekleşir. İki için, çiftlik gibi. 

�JGJI r_,jiJı (LÜZÜM-i HARici): Haricde 
' 'müsemmanın tahakkukundan, onun ora

da tahakkuku lazım gelecek biçimde ol
masıdır. -Bundan zihnin intikali lazım gel
mez. Güneşin doğmasından dolayı 
gündüzün var olması gibi. 

....J)ı r-'jj (LÜZUM'UL-VAKF) : Vakfeden 
kimsenin geri dönmesi (vazgeçmesi) ve 
başka bir kadinin ibtal etmesi sahih ol
mayan vakftan ibarettir. 

:;..,Dı (LİSN): Allah Teala'nın, ariflere hitabı 
;,rasında onların kulaklarına ilahi iletişim, 
kendisiyle vaki olan li sandır. 

�1 0U (LİSAN'UL-HAK): Mütekellim olan 
ismi� mazhariyyetiyle tahakkuk eden 
kamil insandır. 

�-WJ)ı (LATİFE): Tatmakla bilinen ilimler 
'gibi, ibarenin ifade edemediği ve ancak 
anlayışa beliren ince ma'nalı her işarettir. 

�l.J"i"ıil,1ll1 (LATİFE-i İNSANİYYE): Ta-
, sa�uf ehlince, "kalb" diye adlandırılan 
nefs-i natıka 'dır. O, gerçekte, ruhun ;  
bir vechle _ m�fse uyğun, _ bir vechle de 
ruha uyğun olan ,  nefse yakın bir 
rütbeye inmesidir. Birinci vech, "sadr" 
ve ikincisi, "fuad" diye adlandırılır. 

:,....Dı (LAİB) Oyu n :  Çocukların yaptığ ı ,  
ardından yorğunluk gelen faydasız iştir. 
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.Jıi ::.,_. �ı (LA'N MİN'AllAH): Allah'tan 
olan La'net, O'nun ö!kelenmesiyle kulu 
hayırdan uzak eylemesidir. 
İnsandan olan Ia'net ise, öfkelenmesiyle 
beddua etmesidir. 

Lam 'ı (yani orta ve son harfi) illetli olan 
fiildir: (;.s})=Kaviye gibi. 

j__,):JI :.....,_.nı (LEFİF-İ MEFRÜK): Fa 'sı ve 
Lam ' ı '(yani baş ve son harfi) illetli olan 
fiildir. 

SWJl (LİAN): Koca hakkında kazf haddi ye- �G :..nı (LEFF-Ü NEŞR): İki şeyi topluca 
�ine ve karısı hakkında zina haddi yerine 
geçen, la'netle birlikte yeminler etmekle 
pekiştirilmiş şehadettir. 

Wl1 (LÜGAT) :  Kendisiyle her toplumun 
maksadiarını ifade ettiği lisandır. 

)JJ1 (LUGZ ) :  Muamma (=bilmece) gibi, 
ma'nası gizli kapalı olan sözdür. Ancak 
bu, soru biçiminde gelir. Hariri 'n in ,  
şarab hakkındaki şu  sözünde olduğu gibi: 

(G..::ı� � :ı:,.;..; (.ı.:..J (;! � ı.:.:,) "Hanği şey 
bozulunca, dönüşür azğınlığı olğunluğa?" 

�i ::,_. �1 (LAGV MİN'El-YEMIN): 
Birşey üzerine, onu öyle görerek yemin 
etmesi ve gerçekte onun, gördüğü gibi 
olmamasıdır. Bu, Ebu Hanife ' y e  
göredir. Şafii demiştir ki: Yemin- i  
La  g v Üzerine kişinin kalbinin 
bağlanmadığı şeydir. (Yani düşünmeden , 
ağız alışkanlığı ile kasıdsız yapılan 
yemindir.) Hayır vallahi, evet valiahi 
gibi. 

;Dı (lAGV): Kendisine itibar edilmeyen boş 
söz eklemektir. Bu,. hükmün sübCıtu 
hakkında ma'nası olmayan sözdür. 

hln1 (LAFZ) Lajız: insanın telaffuz ettiği 
(ağzından sesli olarak çıkardığı) veya ge
rek mühmel, gerekse müsta'mel olsun, 
o hükümde olan sözdür. 
(Lafız; ağızdan sesli olarak çıkan sözdür. 
Bu, ma'nalı olursa kelime, diye ad
landırılır.) (A.E.) 

�1 (LEFİF): Kendisinde, �'.elif, vav ve ya 
gibi" illet harflerinden iki harf bulunan fiil
dir. Bu da iki kısımdır. Birincisi: Leflf-i 
Makriln 'dur. İkincisi: Lefif-i Mefrilk 'tur. 
(Bina) (A.E.) 

S__,)..:JI �1 (lEFiF-İ MAKRÜN): Ayn 'ı ve 

zikrettikten sonra, dinleyip işiten kimse, 
bunlardan her birine, ait olduğu şeyi 
havale edecek biçimde, bunları açıklayan 
güvenilir bir cümle getirmendir. Yüce 
Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: 

�� rp:,� ���ı+'.ı��������:, 
"Allah, rahmetinden dolayı sizin için 
geceyi ve gündüzü var etti ki gece
leyin dinlenesizin ve (gündüzün) Al
Iah'ın lütfunu arayasınız." (Kasas: 73) 

Şairin şu sözü de şiirden misaldir: 

0�t, �� � �J�TJ 
. "Sen, onun ni'metinin gülünden ve 
başınetinin gülünden olğunlaşmış 
kimse değihnisin, itiraf et. "  
Bazan buna, "Tertib" adı da verilir. 

:,..:ill1 (LAKAB): İnsanın özel adından sonra, 
ondaki bir ma'nadan dolayı, övme veya 
kınarnaya delalet eden bir sözle onun 
adiandınimas ıdır. 

�1 (LAKİT): Melkilt, yani yerden alınmış 
'şey anlamındadır. Şenatta ise, yoksulluk
tan korkarak veya zina töhmetinden 
kaçarak, ademoğ!unun küçüklerinden ' bir 
yere atılıp terk edilen çocuk için bir isim
dir. 

Mı (LUKA TA) : Yerde bulunan ve maliki 
bilinmeyen maldır. Failde mübalağa ola
rak, '' "duhaka" veznindedir. O, kendisine 
ragbet edilen bir mal olduğu için, onu 
görenin almasına sebeb olmasından do
layı mecazen , "ahiz=alan" sayılmıştır. 

�1 (LEMS) :  (Dokunma duyusu) Bütün 
bedene yayılmış bir kuvvettir ki, sıcaklık, 

soğukluk, ıslaklık, kuruluk ve benzerlerine 
yaklaşıldığında veya dokunulduğunda bu 
kuvvetle alğılanırlar. 
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(:,.01 (LEVH): Bu, Kitab-ı Mübin 'dir ,  
Nefs-i Külliyye'dir. 
Levh (çoğulu: Etvah), dört çeşittir: 
1- Mahv ve isbat'tan önce gelen kaza 
levhi. Bu, akl-ı evvel levh 'idir . 
2- Kader levhi. Yani kendisinde birinci 
levh'in külliyyatı fasıliara ayrılan ve se
beblerine tealluk edilen , külli nefs-i 
natıka levhı 'ıdır. Bu, Levh-i Mahfı1z 
diye adlandırılandır. 
3- Bu alemdeki her şeyin , şekli, hey'eti 
ve mikdarıyla kendisinde nakşedildiği, 
semavi, cüz'i nefs levh'idir. Bu, dünya 
seması diye adlandırılandır. Bu levh, 
alemin hayali mesabesindedir. Nitekim bi
rincisi, onun ruhu mesabesinde ve ikinci
si ise, kalbi mesabesindedir. 
4- Şehadet aleminde suretleri kabul eden 
heyı11a levh 'idir. 

t-ı)ll (LEVAMİ'): (Tasawuf ıstılahıdır.) Zahir 
' ve zayıf nefislerin sahibierinden olan 

Bedayetl-er ehline pariayıp yayılan 
nurlardır. Hayalden , müşterek hisse 
yansır da havass-ı zahire ile müşahede 
edilir olur. Sen, onların; parlak 
yıldızların, Ay'ın ve Güneş'in nurları gibi 
nurları olduğunu ve çevrelerindeki şeyleri 
aydınlattıklarını görürsün. Onlar, ya, kahr 
ve vaid nurlarının nefse galib gelmesin
den kırmızılığa çalar. Ya da lütuf ve va' d 
nurlarının galib gelmesinden tatlı suya ve 
yeşilliğe çalar. 

�1 (LEHV) Eğlence: Kendisinden, insanın 
zevk alıp eğlendiği, sonra bitip sona eren 
şeydir. 

JJ..1l 1 iQ (LEYLET'ÜL-KADR): (Tasavvuf 
ıstılahı olarak); içinde, salikin özel bir te
celliye kavuştuğu gecedir. Bu teceiil ile 
salik, Mahbubuna nisbetle kendi rütbesini 
ve kadrini bilir. O, salikin, · ayn'ul-cem'e 
ve ma'rifette erğinleşenlerin makamına 
ulaşmasının başlanğıç vaktidir. 

�j'>Ul (LAZlM) Lazıme: Lügatta, gerekli şey 
- demektir. Fıkıh ıstılahında, genel ola

rak anlamı: Kendisinde muhayyerlik bu-

lunmayan bir akddir ki, üzerine terettüb 
eden eserin ref'i mümkün olmaz. Mesela; 
bir kimse, muhayyer olmamak üzere bir 
malını bir şahsa, şartlarına uyğun olarak 
satsa, bu muamele lazım olur. Artık bunu 
bozmaya yetkili olamaz. Karşıtı; "Gayr-i 
1.\l.zım"dır ki, kendisinde muhayyerlik bu
lunan akd demektir. (I.F.K.) (A.E.) 

��� :..illl (LEFF-Ü NEŞR): Edebiyatçılara 
g ö r e ,  m a ' n aya  a i d  e d e bi 
güzelliklerdendir. İki veya daha çok isim 
veya sözcük yazdıktan sonra onların her 
birine aid sıfat veya fiilieri ayrıca 
sıralamaktır. Bu da, ya tafsilen olur veya 
icmalen olur. 
İlk sözcüklerin tafsllen veya icmalen zik
redilmesine "leff" denir. İlk zikredilen 
sözcÜklere raci' olan ikinci sözcüklere ise, 
"neşr" denir. 
Tafsili olan da iki çeşittir: Çünkü neşr, 
ya leffin tertibine (sırasına) göre olur. 
Mesela, neşr'den birinci kelime, leff'den 
birinci kelimeye, ikinci kelime de, leff'in 
ikinci kelimesine aid olmak üzere leff' in 
tertibine (sırasına) göre olur. Diğerleri de 
bu tertlb üzere bulunur. Nitekim Allah 
Teala'nın şu ayetinde olduğu gibi: 
"Allah, rahmetinden dolayı sizin için 
geceyi ve gündüzü var ettiki gece
leyin dinlenesiniz ve ( gündüzün )  
Allah'ın lütfunu arayasınız. "  (Kasas: 
73) 
Allah Teala, bu ayette gece ve gündüzü 
tafsll üzere zikretti. Sonra geceye 
mahsus olan "dinlenmeyi" ve gündüze 
mahsus olan "AIIah'ın lütfunu aramayı" 
tertlb üzere sıraladı. 
Ya da neşr,  leff'in tertibine (sırasına) 
göre olmaz. Bu da, iki çeşittir: Ya 
neşr'den birinci kelime, ·leff'den sonuncu 
kelime için ve ikincisi de sonuncudan bir 
önceki için olur ve bu tertib üzere devam 
eder. Buna, tertibi tersine olan 
(ma'kı1s'ut-tertib) denir. Nitekim Allah 
Teala'nın şu ayet-i kerimesinde olduğu 
gibi: 
"Peygamber ve O'nunla beraber 
olan mü'minler, Allah'ın yardımı ne 
zaman diyordu. İyi bilinki, Allah'ın 
yardımı şüphesiz yakındır . "  (Bakara: 
214) 

. 
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Bazı alimler: "Allah'ın yardımı ne za
man" kavli, lman edenlerin sözüdür. "İyi 
bilinki, Allah'ın yardımı şüphesiz 
yakınd ı r  " kavli de Peygamb er ' i n 
sözüdür, demişlerdir. 
Ya da hiç bir tertlb gözetilmez. Buna da, 
tertibi karışık olan "Muhtelit'ut-Tertib" 
adı verilir. 
İcmali'ye misal ise, Allah Teala'nın şu 
ayet-i kerimesidir: "Yahudi veya 
Hıristiyan olmayan kimse Cennet'e 
giremeyecek dediler." (Bakara: l l  1) 
Yani: "Yahudiler: Yahudi olmayan kimse 
Cennet '  e giremiyecekt ir ,  dediler 
Hıristiyanlar da: Hıristiyan olmayan 
kimse Cennet' e giremiyecektir, dediler . "  
demektir. 
Yahudi ve Nasara arasında inad sabit 
olduğu için , iki sözün arası leff edildi . 
Bazı alimler demişlerdir ki: icmal bazan 
neşr 'de olur, leff'de olmaz. Mesela, 
önce bir kaç kelime veya söz söylenir, 
sonra bu bir kaç kelime veya söze şamil 
olan bir kelime veya söz getirilir. Mesela, 
Allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi: 
"Beyaz iplik, siyah iplikten tan ye
rinde (fecr-i sadık'da) sizce ayırd edi
lineeye kadar, yiyin için . "  (Baka ra: 
187) 
Ebu Ubeyde 'nin sözüne göre, siyah 
iplik "hayt-ı esved"den murad, fecr-i 
kaz ibdir, leyl ,  yani gece değildir. 
(Keşşaf) (A.E.) 

�kiiJ1 (LUKATA): Lügatta; ahp kaldırmak, 
anlamına gelen lakit sözcüğünden  
alınmıştır. Gaib olmuş, düşürülmüş bir 
mala da, genellikle alınıp saklandığı için 
lükata adı verilmiştir. 
Lükata deyimi, aza da çoğa da şamil bir 
i sm- i  cem i ' d i r .  Lafzan çoğulu ; 
"Lükatat"dır. 
Lükata: "Canlı ve cansız yitik mal" , 
"Maliki bilinmeyen düşmüş mal" veya 
"Yolunu şaşırmış hayvan" ,  "Zayi' ol
maya ma'rO.z her hangi ma'sO.m bir 
mal" diye ta'rif edilmiştir. Bunlar, sonuç 
itibariyle aynı şeydir. 
Lükata 'yı kaldıran kimseye; Lakıt ,  
Mültekıt denildiği gibi, bu  yoldaki hare
kete de "İltikat" denir. Bu bakımdan 
Lükata 'yı; "Zayi' olan birşeyi, te-

mellük için değil, sahibi adına koru
mak için alıp kaldırmaktır. " diye ta'rif 
etmişlerdir. (I .F.K.) (A.E.) 

::..:,nı (LEVS): Lügatta; alarnet (=belirti) ,  
adavet (=düşmanlık), ceriha (=yara), 
kuvvet, kötülük, sığınmak, yavaş ve 
gevşek hareket, birşeyin bulunması 
birşeyin kötü birşey ile buluşması gibi an: 
lamları ifade eder. Telvis , deyimi, bu 
maddedendir. Dilimizde bazı gayr-ı ahlaki 
şeylere " L e v s i y y i H "  deni ld iğ i  
ma'IOmdur. 
Fıkıh ıstılahı olarak, Levs: Öldürülen kim
senin velilerinin iddialarında doğru olduk
larına dair bir zann-ı galib husCıle getiren 
bir karine-i haliyye veya fiiliyye, yani 
hali veya fiili bir ip ucu, belirti, demektir 
ki vaki' olan iddiayı kuwetlendirir. 
Şafii mezhebine göre ,  kasame 
yapılabilmesi için mutlaka bir "Levs" bu
lunmalıdır. Levs bulununca; elli yemin, 
öldürülen kimsenin velilerine teveccüh 
eder. Bunlar, bu yeminden kaçınırlarsa, o 
vakit , öldürmekle itharn edilenlere 
"Müddea aleyh olanlara" bu yemin 
teklif edilir. (l .F.K.) (A.E.) 

1_,..b..:j ı ())1 (LEVH-İ MAHFÜZ) Koru n m uş 

leuha: İslam'da, olmuş ve olacak her 
şeyin içinde yazılı olduğu kitab, de
mektir . Kur'an 'da yalnız bir yerde 
(BürOc: 22) bu adla anılır. Ayrıca, gökte 
ve yerde gizli olan her şeyin yazılı bulun
duğu, Kitab-ı Mübin (=Apaçık Kitab) 
(Nemi: 75), bütün kirlerden arıtılmış, me
leklerden başkasının dokunamayacağı 
Kitab-ı MeknO.n (=Saklanmış Kitab) 
(Vakıa: 78), yeryüzünde ve insanların ne
fislerinde ortaya çıkacak bütün 
musibetlerin yazıldığı kitab (Hadid: 22) , 
her şeyin saptanmış olduğu kitab (Kitab-ı 
Hafiz) (Kaf: 4), Kur'an'ın aslının yazılı 
olduğu ana kitab (Ümm'ül-Kitab) (Ra'd: 
39) :olarak tanımlanır. 
Hz .  Muhammed (s .a .v . )den gelen 
hadisiere göre de, Levh-i Mahffiz her 
şeyin yazılı olduğu kitabtır. Allah ,  önce 
Kalemi, ardından Levh-i Mahffiz'u ya
ratmış ve Kaleme, kıyamete değin olacak 
her şeyi yazmasını buyurmuştur. Henüz 
hiç birşey yaratılmadan önce, her şey, 
bütün iyilik ve kötülükler, insanların ka
derleri Levh-i Mahfilz'a vazılmıstır. Bu 
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özelliği nedeniyle Leviı-i Mahfüz'a Kader 
Kitiib'ı da denir. (Ana B.) (A.E.) 

J)'l') (LEVLAK): Sen olmasaydın, anlamına 
gelen arapça bir sözdür. Allah'ın, Hz. 
Peygamber'e: "Sen olmasaydın, sen 
olmasaydın gökleri yaratmazdım. "  
buyurduğu meşhOrdur. Ancak hadis bil
ginleri, bu sözün , lafız bakımından Kudsi 
Hadis olmadığını, fakat; "Sen olma
saydın cenneti, cehennemi yarat
mazdım; Sen olmasaydın iki alemi 
yaratmazdım." kudsi hadislerine uyduğu 
için, meal bakımından kudsi hadis 
sayıldığ ını söylemişlerdir .  (A. Karl: 
Mevzüat-ı Kebir) (T. Dey.) (A.E.) 

�1 (LiN): Lügatta; yuıriuşak olma, demek-
, tir. Tecvid ıstılahında, kendinden öncesi 
üstünlü olan sakin vav ve ya harflerini , 
dile zorluk vermeksizin, zahmetsiz olarak 
okumaya denir. (O.K.) (A.E.) 



MİM BÖLÜMÜ 199 

�l y� 
MiM BÖLÜMÜ 

�ı ; Wl (MA-l MUTLAK): Yaradılışının aslı �:;_ı ı �Wl (MAHİYYET -i NEV'İYYE): 
üzere kalmış, kendisine pislik karışmamış 
ve temiz birşey galib gelmemiş olan su
dur. 

�ı.t.:.Jl (MA-l MÜSTA'MEL): Kendi
siyle hades giderilmiş veya tekarrüb, yani 
ibadet için bedende kullanılmış her sudur. 

.;..:.ıı �ı.::, (MAHİYYET'ÜŞ-ŞEY'): Kendi
- siyle' birşey o olandır. O ,  o olması 

bakımınan odur. Ne var, ne yok, ne külli, 
ne cüzz'i, ne hass, ne de amm'dır. 

Denildi ki: (�L.) kelimesi, (L.) ya mensCıb 
olandır. Aslı: (�L.) dur. (L.) nın lafzından 
alınmış masdara'benzememesi için, hem
ze, he 'ye çevrildi. 

En zahir olan şudur ki: O, (; L.) ye nisbet 
olup, bu iki kelime, tek kelime gibi 
kılınmıştır. 

t,.Wl (MAHİYYET): Çok kez müteallık olan 
özelliğe denir. İnsana müteallık olan gibi 
ki o da harici varlıktan nazarı kesmekle 
beraber hayvan-ı natıktır. c,;. L.)"' o nedir? 
in cevabında ma'kOl olması bakımından 
müteallık olan· özellik, m&hiyet diye ad
landırılır. Hariçte sübCıtu bakımından da 
hakikat diye adlandırılmıştır. Başka
larından ayrıcalığı olması bakımından 
hüviyyet, levazımı ona hamletmesi 
bakımından zat, iafızdan istinbat edilmesi 
bakımından medlfil ve o, hadiselerin ma
halli olması bakımından cevher diy<! ad-
landırılmıştır. 

· · ··· ·· · ·  ·· · · 

�ı i�L. (MADDET'ÜŞ-ŞEY') : Kendisiyle 
beraber birşey bi ' l-kuvve hasıl olan 
maddedir. 
Denildi ki o: Ziyade olan bitişik madde
dir. 

'Ferdl�rinde eşit olarak bulunan 
mahiyyettir. Çünkü nev'i mahiyyet, bir 
ferdde, diğer ferdde iktiza ettiği şeyi ik
tiza eder. "İnsan" gibi ki o, Amr'da iktiza 
ettiği şeyi Zeyd'de de iktiza eder. Cinsi 
mahiyyet ise böyle değildir. 

�� :-�ı t,.wl (MAHİYYET-i CİNSİYYE): 
'Ferdierinde eşit olarak bulunmayan 
mahiyyettir. Çünkü "hayvan" ' insanda 
natık olma beraberliğini iktiza eder, bun
dan başkasında iktiza etmez. 

�_,t.;...:ı,.'{ıt,.Wl (MAHİYYET-İ İTİBARİYYE): 
' An' cak' mu 'tebirin aklında, mu 'te bir 
olduğu sürece varlığı olan mahiyyettir. 

�Wl (MAZI): Bir olayın, senin zamanından 
, önceki bir zamana bitişik olduğuna delalet 

edendir. 

.)_ ·;:ı ı ili,� � a..Cc _...:.,1 ı.:. (MA UDMIRA 
' -AMILlJHÜ ALA ŞARiTATİ 'TEFSİR): 

Bu, kendisinden sonra fiil veya fiil benzeri 
bir kelime bulunup ,  zamırı veya 
müteallıkı, kendisiyle meşğCıl olan her 
isimdir. Şöyle ki; liil veya benzeri, şayet 
o isme musallat edilse, elbette onu nas-
beder. Ör. (�:;., 'ı1,_j), "Zeyd'i, dövdüm 
onu . "  gibi. 

�..;...:..ll i:;_,j_:J] (MEÜNET veya MÜ'NET): 
(Zahmet ve güçlük anlamına gelir. Bir in
·san için gerekli olan azık ve rızka da 
"Meunet" veya "Mü'net" denir.) 
Mü'net; insanın, karısı ve çocuğu gibi, 
geçimiiğini üzerine aldığı kimselere fay
dası olup, onun yüklendiği nafaka ağırlığı 
için bir isimdir. 
KDfe!i!er; Mü 'net, mef'ale'dir, mef'Cıle 
değildi�, dediler. Onlardan bazısı; 
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Mü'net'in, ağırlık anlamına gelen "evn"
den alınmış olduğunu kabul ederler. 
Denildi ki; o, (yorulmak ve yorğunluk an
lamına gelen), "eyn "den dir. 

J��l (MÜEVVEL): Müşterek olandan, 
bazı vecihleri, galib reyle tercih edilen 
şeydir. Çünkü sen, lafzın mevzi'ini 
düşünüp de, lafzı muhtemel olduğu ve
cihlerden belli birşeye, bir çeşit görüşle 
çevirirsen ,  şüphesiz o lafzı ona te'vil 
etmiş olursun. 
"Müşterek olandan" sözü, ittifaki bir 
kayddır, lazım değildir. Çünkü Müşkil ve 
Hafl, rey ile bilindiği zaman, müewel de 
olur. Musannıf, "galib rey ile" demekle, 
onu tahsis etmiştir. Çünkü o, eğer nass 
ile tercih edilirse, müevvel değ i l , 
müfesser olur. 

::,..;.:Jı (MÜ'MİN): Allah'ı, Resulünü ve onun 
getirdiklerini tasdik eden kimsedir. 

.::...� "/1 ::r. �W1 (MANİ' MİN'EL-İRS): Se b e bin 
'varlığı- sırasında hükmün yok olmasından 
ibarettir. 

(Qı (MUBAH): İki tarafı (yani· yapılması ve 
yapılmaması) eşit olan şeydir. 

i),Q1 (MUBAŞERET): Hareketin, başka 
bir fiilin aracılığı olmaksızın meydana gel
mesidir. El'in hareketi gibi. 

L....u.J'ı i),t;..:)1 (MUBAŞERET-İ FAHiŞE): 
'Erkeğin bedeni, kadının bedenine, ikisi de 
soyunmuş (yani çıplak) oldukları halde 
dokunması ve erkeğin cinsel organı ka
barıp, iki fercin birbirine temas etmesidir. 

fi�Q1 (MÜBAREE veya hemze'nin terkiy/e 
MÜBARE): Hata anlamındadır. 
Mübaree; erkeğin, karısına; "Böylesiyle 
nikahından beri oldun. "  demesi ve 
kadının da onu kabul etmesidir. (Yani 
mübaree, kocanın, boşanmak üzerinde 
karısıyla anlaşmasıdır:)_ 

.;,ÇJı (MEBADİ): Mebahisin tahriri ve me
zheblerin takriri gibi, ilmin mes'eleleri, 
kendilerine dayanan mebde'lerdir. 
Bahs'in, birbiri üzerine tertlb edilmiş üç 

cüz'ü vardır. Bunlar: Mebde'ler, evsatlar 
ve makta 'lardır. Bunlar, zarOriyyat ve 
müsellemattan ola� hüccet ve delillerin, 
kendilerine ulaştığı mukaddemelerdir. 
Devr ve teselsül gibi. 

�,ÇJ1 (MEBADti: Burhana ihtiyacı olmayan 
şeylerdir. M es '  eleler böyle değildir . 
Çünkü bunlar kesin burhan ile bilinir. 

;r,.LJı (MACİN): Fasık, anlamındadır. Yani 
söylediğine ve yaptığına aldırmayan ,  fiil
leri, fasıkiarın fiilieri biçiminde olan kimse
dir. 
(Macin müftü: Bilmeden fetva veren 
veya İnsanlara şerlatta hile öğreten 
müftüdür. Mesela :  Üzerinden bir yıl 
geçmeden elindeki parayı karına 
bağışlayıver. Sonra o da sana bağışlayıp 
geri verir. Böylece zekat vermekten kur
tulursun ,  demesi gibi.) (Dürer) (A.E.) 

�� (MEBHAS) :  Olumlu veya olumsuz 
şekilde, kendisi hakkında tartışma yapılan 
araştırma konusudur. 

::..�:Q1 (MÜBDEAT): Kendilerinden önce 
madde ve müddet geçmemiş (örneksiz 
Icad edilmiş) şeylerdir. Maddeden mak
sad, ya cisim veya onun hacldı ya da 
cüz'üdür. 

: CQ1 (MÜBTEDA'): Kendisine isnad oluna
rak, lafzi arnillerden soyulmuş olan isim
dir. Ya da zahiri ref' ederek, istifham elifi 
veya nefy harfinden sonra vaki' olan 
sıfattır. Ör. 

2ıJ J:j:: "Zeyd ayaktadır." 

�U:) ı �  2ıJ1= "İki Zeyd ayakta mı?" 

,:,r.L)ı 0 �U G= " İki Zeyd ayakta 
C:leğifdir . "  gibi. 

� (MEBNi): Harekesi ve sükunu amil ile 
' olmayan kelimedir. 

��)\)! �� (MEBNi-i LAZlM): (:;1 , � ,  �) 
ve bunlara benzeyen (..s.J1 �1) ve arka
daşları gibi harf (yani edat) ma'nası içeren 
lafızdır. 

it a<l1 (MÜTESARRİFE): Bir kuwettir, ki 
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bulunduğu yer ,  beynin ortadaki 
oyuğunun ön tarafıdır. Suretierde ve 
ma'nalarda terkib ve tafsil ile tasarruf et
mesi, onun özelliğindendir. Böylece, 
suretierin bazısı bazısı ile terekküb eder. 
Mesela, insanın, iki başlı veya iki kanatlı 
tasavvur edilmesi gibi. Bu kuvveti , kimi 
kez akıl , kimi kez de vehm kullanır. Bi
rincisi itibariyle, fikri maddelerde tasarruf 
ettiği için, Müfekkire diye adlandırılır. 
İkincisi itibariyle, hayalT suretierde tasar
ruf ettiği için, Mütehayyile diye ad
landırılır. 

.:ı�l81 (MÜTEKABiLAN) İki mütekabil: Bir 
'yönden , bir tek şeyde bir araya toplan
mayan iki şeydir. "Bir yönden" diye 
kaydedilmesi, iki mütedayif 'in (yani birbi
rine nisbet edilen iki şeyin), ta'rife girmesi 
içindir. Çünkü babalık ve oğulluk gibi 
birbirine nisbet edilen iki şey, bazan, bir 
tek yerde bir araya gelirler. Mesela Zeyd 
gibi. Uıkin bu, bir yönden değil , iki 
yöndendir. Çünkü Zeyd 'in babalığı , 
oğluna kıyasladır ve oğuBuğu da babasına 
kıyasladır. Eğer ta 'rif, bu kayd ile 
kayıtlanmamış olsaydı, iki mütedayif, 
cümlede bir araya geldiği için bu ikisi 
ta'riften dışarıda kalırdı. 
Mütekabilan, dört kısımdır: 
1- Zıddan; yani, birbirine zıd olan iki 
şey. 
2- Mütedayifan; yani, birbirine nisbet ve 
izafe edilen iki şey. 
3- Yokluk ve meleke (mülk, varlık) ile 
birbirine karşılık (mütekabil) olan iki şey. 
4- icab ve selb ile birbirine karşılık 
(mütekabil) olan iki şeydir. 
Çünkü birbirine karşılık olan iki şeyin yok
luk olmaları caiz değildir. Zira yokluklar 
arasında birbirine karşılık (=tekabül) ol
maz. Birbirine karşılık olan iki şeyin, ya 
ikisi de varlıktır veya biri varlık, diğeri 
yokluktur. Yokluk da, ya kabil olan 
mevzCı'dan, varlıksal durumun yok ol
masıdır ki bu ikisi , yokluk ve meleke 
(mülk, varlık) ile mütekabil olandır, ya da 
mutlak olarak onun yokluğudur ki bu ikisi 
de, Icab ve selb ile mütekabil alandır. 

varlık, diğeri yokluk olan iki durumdur. 
Bu varlık, mutlak olarak değil, bilakis 
onun için kabil olan bir mevzCı'dandır. 
Görme duyusu ve körlük, ilim ve cehl 
gibi. Çünkü k ö r l ü k ; görmek ,  
özelliğinden olan şeyden, görme duyusu
nun yok olmasıdır. Cehl ise; bilmek , 
özelliğinden olan şeyden ilmin yok ol
masıdır. 

.,..t.J� y4.ıf'� .:ı�u.::..:J1 (MÜTEKABiLAN - Bİ'I:.iCABf -VE'S-SELB): Bu ikisi, iki du
rumdur ki , bunlardan biri, diğerinin mut
lak olarak yokluğudur. Feresiyyet ve la
feresiyyet gibi. 

�l81 (MÜTEKA.BİLE): Savaş için uygun 
- olan (veya ıslah edilen) topluluktur. 

�1 (MÜTTEKI): İman eden, namaz kılan, 
zekat veren, doğru yolda olan kimsedir. 
Denildi ki: Mütteki, bütün vacibatı (yani 
yapılması gereken bütün dini görevleri) 
yapan kimsedir. 
Burada "Vacibat " ile kasdedilen: en 
genel, yani farz gibi kesin delil ile veya 
zanni delil ile sabit alandır. 

�1 (META): Zamanda hasıl olması sebe
biyle birşeye arız olan (isabet eden) 
halettir. 

�� /'11 (MUTTASILE): (Mantık i lminde) ; 
kendisi hakkında , bir kazıyyenin 
doğruluğu ile hüküm verilen şeydir. Ya 
da başka bir takdire göre, doğruluğu ol
mayan şeydir. 
Bu, ya Miicib olur. Mesela: "Eğer bu 
insan ise, o hayvandır . "  dediğimiz gibi. 
Çünkü onun hakkındaki hüküm, 
insaniyyetin doğruluğunu takdire göre 
hayvaniyyetin doğruluğu iledir. Ya da 
onun hakkındaki hüküm, başka bir takdire 
göre olan bir kazıyyenin doğruluğunu 
olumsuz kılmakla olursa, bu da Salih'dir 
(olumsuzlaştırandır) . Mesela: "Eğer bu 
insan ise, o ·cemad değildir. " dememiz 
gibi. Çünkü bunun hakkındaki hüküm, 
insaniyyetin takdirine göre, cemadiyyetin 
doğruluğunu olumsuz kılmaktır. 

�� i:ı:J� ;)��1 (MÜTEKABiLAN Bİ'L- ��1 (MÜTEVATİR): Çokluklarından veya 
ADEMi VE'L-MELEKE) : Bu ikisi, biri adaletlerinden dolayı, yalan üzerinde 
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anlaşmaları düşünülemeyen bir toplu
luğun dilleriyle sabit olan haberdir. Mes
ela: Hz. Peygamber (s .a.v.)'in, peygam
berlik iddia ettiğine ve elinde mu'cize 
gösterdiğine dair olan hüküm gibi. 
Tevatür, diye adlandırılması, sadece bir 
defa vaki olmuş değil de, bilakis birbiri 
ardınca, arası kesilmeden süreğeldiği 
içindir. 

f..1P1 (MÜTEVATI ' ) :  (Mantık ilminde) ; 
- zihni ve harict ferdieri üzerine doğruluğu 

(uyğunluğu) ve ma'nasının h�sıl olması 
eşit biçimde olan küllidir. Insan v e  
Güneş gibi. Çünkü insanın haricde fer
dieri vardır . Onun bunlar üzerine 
doğruluğu eşit biçimdedir. Güneşin de 
ferdieri vardır. Onun da bunlar üzerine 
doğruluğu eşit biçimdedir. 

JJI�1 (MÜTERADİF): Ma'nası bir, isimleri 
' çok olan (eşanlamlı kelimeler)dir. Bu, 
müşterek'in zıddıdır. Birinin, diğerinin ar
kasına binmesi demek olan "teradüf'ten 
alınmıştır. Sanki ma'na, "binilen" ;  iki lafız 
ise, onun üstüne "binen "dir. Arslan 
ma'nasına gelen: Leys ve esed gibi. 

::r-�1 (MÜTEBAYİN): Lafzı ve ma'nası, biri 
' diğerine muhalif olan kelimedir. İnsan ve 

at gibi. 

�-/':',11 (MÜTEŞABİH) :  Lafzın kendisiyle 
' gizlenmiş olan ve anlaşılması hiç umul

mayan şeydir. Sürelerin başlarındaki Mu
kattaa harfleri gibi. 

�j l�1 (MÜTEVAZI): İki karlneden birinde 
' veya onun ekserisinde, diğerinden kendi

sine karşılık olan şeyin benzeri bulunmay
an sec 'dir. Bu, vezn ve kafiyeternede 
muhtelif olan tersi'in zıddıdır. Ör. 
��:,:. :,(,Sı� �...J:;. �';.. �"Orada yüksek 
tahtlar, yerleştirilmiş 'kaseler vardır. " 
(Gaşiye: 13-14) 
Ya da sadece vezinde olur. Ör. 
� �!L.l�J\1 'u:;, �'ı\:.:;.ır,"Andolsun birbiri 
ardinca gönderilenlere, rüzgar gibi 
esip savuranlara. " (Mürselat: 1-2) 

Ya da sadece kafiyeternede olur. Mesela, 
şu sözümüzde olduğu gibi: 

::....L:.ır, :ı....,t,;Jı ;;u;.� ::....L.Jr, :;ı,t.Jı ;:ı:...;."Konuşan 
ve susan kazandı. Hased eden ve 
başkasının uğradığı zarara sevinen helak 
oldu . "  
Yahut da ,  iki karinenin birinden olan her 
kelime için, diğerinden karşılık bulunur. 
Ör. 
�r, :ıC] J:a_; j}Jı ;!1�1 C["Doğrusu Biz 
sana verdik Kevser. Sen de Rabbin 
için namaz kıl ve kurban kesiver. "  
(Kevser: 1-2) 

�1 (MÜTEHAYY İLE ) : H i s s e d i l e n  
sOretierde ve onlardan çıkarılmış cüz'l 
ma'nalarda tasarruf eden kuvvettir. 
Onun bunlarda tasarrufu, kimi kez terkib 
ile, ki�i kez de tafsll iledir. İki başlı insan 
veya başsız insan gibi. Bu kuvveti , akıl 
kullandığı zaman, Müfekkire diye ad
landırılmıştır. Nitekim vehm, onu mutlak 
olarak· mahsusatta kullandığı zaman da, 
Mütehayyile diye adlandırılmıştır. 
Müşterek hissin ve hayatin mahalli, üç 
karıncığa ayrılmış olan beynin i lk 
karıncığıdır. Bu üç karıncığın . en büyüğü 
birincisi, sonra üçüncüsüdür. Ikincisi ise, 
kurtlar şeklinde örülmüş, ikisi arasında bir 
geçid yeri (menfez) gibidir. Müşterek his, 
onun ön tarafında, hayal ise sonundadır. 
Vehmiyyet ve hafızanın mahalli, onun 
son karıncığıdır. Vehmiyyet onun ön ta
rafında, hafıza sonundadır. Mütehay
yilenin yeri ise, beynin ortasıdır. 

.:,L.jı�.ı �·· i :  ' 11 (MÜTEKADDİM Bİ ' Z
- ZAMAN): Bu, Hz. Nuh 'un, İbrahim 

aleyhisselamdan önce olması gibi, zaman 
bakımından önceliği olan şeydir. 

_t-1J��\.i�.�1 (MÜTEKADDİM Bİ'T-TAB') :  
Ancak kendisi var olursa, diğer birşeyin 
var olması mümkün olan şeydir. Bazan 
onun var olması ve diğer şeyin var olma
ması mümkün olur. Bir'in, iki'den önce 
olması gibi. Çünkü iki'nin varlığı, bir'in 
varlığına dayanır. Zira bir ,  tabiatıyla, 
iki'den önce gelir. 
"Mütekaddim bi't-tab"'ın açıklanma
sında, "Mütekaddim bi'l-illiyyet" onun 
dışında kalması için, mü�eahhir olanda 
müessir ·olmaması kaydının eklenmesi 
gerekir. 
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._;���-, ;: 'Jj (MÜTEKADDİM Bİ '  Ş 
' ŞEREF): Başkasına şerefle üstün olan ve 

şerefte ondan önde bulunan ve böyle 
olan kimsedir. Ebu Bekr 'in, Ömer'den 
üstün olması gibi. Allah ikisinden de razı 
olsun. 

;_;;)L, ;:&:Jı (M0TEKADDİM Bİ'R-RÜTBE): 
· İkisi için sınırlanmış başlanğıca, diğerinden 

daha yakın olan şeydir. Onun rütbeyle ta
kaddümü, işte bu yakınlıktır. 
Bu ikisi, ya tabii'dir, ya da vad'idir. Eğer 
vad' ve ca'le göre sınırlanmış başlanğıç 
olmayıp, bilakis tab'a  göre olursa, 
tabiidir. Cins'in, nev'den önde olması 
gibi. Eğer başlanğıç; vad' ve ca'l'e göre 
olursa, vad 'idir. Mescidde safların, 
rnihraba nisbetle sıralanması gibi. Yani sa
fların sonuna kadar, birinci saf ikinciden, 
ikinci üçüncüden önce olması gibi. 

��� .. i :  ' 11 (MÜTEKADDİM B İ ' L-
iU::iYYET): Ma'rnulüne nisbetle rnucib 
olan illet-i failiyyedir. Onun illiyyetle 
önceliği, illet-i failiyye olmasıdır. El ' in 
hareketi gibi. Çünkü el ' in hareketi kale
rnin hareketinden -her ne kadar zamana 
göre beraber ise de- illiyyetle önde bu
lunmaktadır. 

..s•,::')j (MÜTEADDİ): Üzerine vaki' olduğu 
şey olmaksızın anlaşılması tamarn olmay
an fiildir. 
Denildi ki: Müteaddi, mef'illün bih'i 
nasbeden (geçişli) fiildir. 
(Diğer bir ta'rtfe göre, müteaddi: Hıilin 
fiili, mef'illün bih 'e geçen fiildir. Yani 
fiil, harf-i cersiz mef'Cılün bih'e geçerse, 
o fiile, müteaqdhi=geçişli fiil denir.) (Bina) 
(A.E�) . 

jlW1 (MİSAL): Fa 'sı, yani ilk harfi illetli olan 
fiildir. Ör. (�� ·�) gibi. 
Denildi ki: Misal, işaretinin tamamıyla 
izafı' için zikredilen şeydir. 

)r.j1 (MÜSENNA) Tesniye: İkil: Sonuna , 
kendinden öncesi üstün olan elif veya ya 
ve esireli nun harfi eklenmiş ikil kelime
dir. 

'�:,;J1 (MÜCERRED) :  (Lügatta ; soyut, soy
ulrnuş, anlarnındadır.) Hikmet ehlinin 
ıstılahına göre; ne cevher için rnahal, 
ne diğer bir cevherde hal ve ne de ikisin
den rnürekkeb olmayan şeydir. 

::_,I�J;._:J1 (MECRÜRAT): Muzaf'un ileyh ' in 
alemini (işaretini, alarnetini) ihtiva eden 
şeydir. (Mecrurat, iki kısırndır: 1- Harf-i 
cerr ile rnecrur olan. 2- İzafet ile mecrur 
olan.) (A.E.) 

::ıw1 (MÜCERREBAT) :  Kesin hüküm 
verrnek için, rnüşahedenin defalarca tek
rarlanrnasına, kendileri hakkında aklın ih
tiyaç duyduğu denenmiş şeylerdir. Mes
e la ,  şu sözümüzde o lduğu gibi :  
"Mahmilde otunun suyunu içmek, sa
frayı kolaylaştırır . "  Bu hüküm ancak, 
bir çok müşahedeler (deney ve 
gözlemler) vasıtasıyla hasıl olur. 

YJ�1 (MECZÜB): Hak Teala'nın kendisi 
için seçtiği, hazret-i üns 'üne ayırdığı ve 
cenab-ı kuds 'üne müttali '  kıldığı, 
böylece kazanç vasıtalarına ve yorulmala
ra gerek kalmaksızın, külfetsiz , bütün 
makamları ve mertebeleri elde eden kim
sedir. 

.;;....;J ı r (MECMA'UL-BAHREYN): Ken
- disinde vucCıd ve imkan denizleri bir 

araya geldiği için bu, Kabe Kavseyn 
Hazreti'dir. 
Denildi ki; bu, ilahi isimler ve kevni 
hakikatler kendisinde bir araya gelmesi 
bakımından Cem'ul-Vucfid Hazreti 'dir. 

�r.ı::i/"1 r (MECMA'UL-EZDAD): Hazret-i 
' teanuk'il-etraf olan mutlak hüviyyettir. 
t_;.;;J1 (MECMÜ'): Müfred harflerle kasde-

dilen bireylere delalet eden şeydir. Bu 
kaydla; (üçten ona kadar olan erkek to
pluluğu anlamına gelen) Nefer ve (üçten 
veya yediderı ona kadar olan erkek to
pluluğu anlamına gelen) Raht gibileri 
ta'riften dışarıda kalır. Çünkü bu ikisinin, 
cemi'si lafızlanmış olmakla, kendi harfle-
riyle müfredleri yoktur. Ör. (J�_; J �)= 
"Bana erkekler geldi . "  gibi. Ya da 
cemi'si lafızlanmış olmaz. Ör. (i;)�) nin 
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çoğu]u (_; ı_;.. ı ve (,J� ı in çoğulu: �J'�1) de  
olduğu gibi. 
" (J:.j) vezninde olmayandır. Bu da; 
(hurma anlamına gelen) (.:,:.;) ve (on veya 
daha fazla süvarı topluluğu anlamına ge
len) (:,.S:,) den ihtirazdır. Çünkü (J.j) ün 
binası, mecmil.' binalarından değildir. 

j�1 ( M  E C A  Z ) :  İ k i s i  a ra s ındak i  
münasebetten dolayı, kendisiyle, konul
duğu ma'nadan başka bir ma'na kasdedi
len şey için isimdir. Çok cesur kimsenin 
"aslan" diye adiandıniması gibi. 
Mecaz;  (j�)= caze'den, fail anlamında 
olup, Mef'al veznindedir. Vali anlamına 
gelen Mevla gibi, .müteaddi olduğu za
man, Mecaz diye adlandırılır. Çünkü o, 
hakikat mahallinden, mecaz mahalline 
geçicidir. 
" İkisi arasındaki münasebetten do
layı" denmesi, bir münasebet olmaksızın, 
konulduğu anlamdan başkasında kul
lanılandan sakınmadır. Çünkü bu, Mecaz 
diye adlandırılmaz, bilakis Mürtecel veya 
Hata olur. 
Mecaz ;  ya Mürsel veya İstiare 'd i r .  
Çünkü onun için musahhah olan alaka, ya 
MenkUl'ün ileyh'in, MenkUl'ün anh'e 
birşeyde benzemesidir. Ya da ondan 
başka olmasıdır. Eğer birincisi olursa 
Mecaz; "İstiare" diye adlandırılır. Çok 
cesur kişi hakkında kullanıldığı zaman; 
"aslan" lafzı gibi. Eğer ikincisi olursa, 
" M ü r s e l "  diye adlandırılır. Ni 'met 
hakkında kullanıldığı zaman "el=yed " 
lafzı böyledir. Mesela; "Onun elleri be
nim katımda büyüktür. " dendiği gibi. 
Yani bana ni'meti çoktur, demektir. 
"Yed=el" ,  lügatta, özel uzuvdur. Alaka 
ise, bu uzvun, ni'met için bir çıkış yeri ol
masıdır. Çünkü ni'met, kendisine ni'met 
verilene elden ulaşır. 
İki anlam arasındaki fark şudur: Birin
cide, istiare, nakledilenin lafzı · için isim
dir. ikincide ise; nakil için . isimdir. ikinciye 
göre, "Müşebbehun bih " -ki yırtıcı 
hayvan olan aslandır- Müstearun minh 
diye adlandırılır. Müşebbeh -ki cesur 
olan kişidir- müstearun leh adını alır. 
Lafz -ki aslan lafzıdır- Müstear 'dır . 

Mütelaffez -ki cesur kişi hakkında aslan 
lafzı için kullanılandır- Müsteir diye ad
landırılır. Şibh vechi -ki cesarettir- ken
disiyle istiare yapılan şeydir. lstiare 
hakkındaki bu iştMıkların, birinci anlamda 
olması doğru olmaz. Bu besbellidir. 

�1 j�1 (MECAZ-I AKLİ) : H ü k  m i 
- mecaz, isbatta mecaz ve mecazi isnad 

diye adlandırı l ır . Bu ,  f i i l i  n veya 
ma'nasının, ona mülabis olana isnad edil
mesidir. 

j�1 (MECAZ) : İkisi arasındaki münase
betten dolayı kendisi için konulduğu ye
rinden başka yere geçen lafızdır. Bu, ya 
suret bakımından , ya meşhur ve lazım 
olan ma'na bakımından, ya da yakınlık ve 
komşuluk bakımından olur. Cesur adama 
"arslan" denmesi ve kendileriyle "hadis" 
kinaye edilen lafızlar gibi. 

�;illi j�1 (MECAZ-I LÜGAVİ): Konu] -
- duğu anlamdan başkasında, irade edilme

sinden, yani bu ıstılahtaki ma'nasının irade 
edilmesinden meneden bir karine bulun
makla beraber, kendisiyle yazışma ve 
konuşma yapılan bir ıstılahta tahkik ile 
kullanılan kelimedir. 

:,X _,.:.ı ı j�l (MECAZ-I MÜREKKEB): Aslı 
ma'nasına benzetilmiş olan bir ma'nada 
kullanılan lafızdır . Yani teşbihteki 
mübalağaya uyğun olmakla kendisine bu 
lafzın delalet ettiği ma'nada kullanılan 
lafızdır. Mesela, bir işte tereddüd eden 
kimse için: "Doğrusu ben seni, bir 
adım ileri, bir adım geri gidiyor, 
görüyorum. "  denildiği gibi. 

�1 (MÜCME L ) :  Lafz ın kendis iy le 
anlaşılmayıp, ancak m ü  cm i l  'den bir 
beyan ile anlaşılır biçimde, kendisinden 
kasdedilen ma'na gizli kalmış lafızdır. Ge
rek bu, müşterek gibi, lafızları aynı olan 
ma'naların bir araya yığılmasından ve ge
rekse, " helil. ' =sabırsız" gibi , lafzın 
garabetinden veya saHit, zekat , riba 
gibi, zahir ma'nasından, bilinmeyen bir 
ma'naya nakledilmesinden dolayı, sorup 
anlamaya, sonra talebe, sonra teemmüle 
irdi' olunsun, bunlar mücmeldir. Çünkü 
salat , lügatta, dua anlamında olup, 
şenatta bu murad edilmemiştir. Şüphesiz 
Hz. Peygamber (s.a .v.) onu bilfiil beyan 
etmiştir. 
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;J:,.:..ıı (MECELLE): İçinde hüküm bulunan 
sahtfedir. 

L�1 (MÜCA.NESE) :  Cinsde birleşme 
(ittihad)dır. 

�1 (MÜCTEHİD): Kitab 'ın ilmini, onun 
ma'nalarının vecihlerini , tarikieri ve me
tinleriyle Sünnet ilmini ve ma'nalarının 
vecihlerini elde eden, kıyasta isabetli olan 
ve insanların örfünü bilen kimsedir. 

;:a�1 ( M Ü C A. H E D E ) : L ü g a t t a ; 
m uh a r e b e ,  anlamındadır. Ş e riat 
ıstılahında ise; şeriatta mat]Qb olup, 
Nefs-i Emmare'ye güç gelen şeyi ona 
yükleyerek oni.ın kötülüğü ile muharebe 
etmektir (savaşmaktır). 

�_,+;.)1 (MECHÜLİYYE): Bunların mezhE 
bi, Cazimiyye mezhebi gibidir. Ancak 
bunlar dediler ki : Allah Teaiii 'yı bazı 
isimledyle bilmek (ma'rife) yeterlidir. Kim 
O'nu böylece bilirse, o kimse, O'nu bilen 
(arif olan) mü'mindir. 

�;;J1 (MECNUN) Deli: Sözü ve fiilieri 
doğru olmayan kimsedir. 
(Cünfin-i mutbık "sürekli sayılan delilik" ; 
Ebu Hanife'ye göre, bir aydır. Çünkü 
bununla, ramazan orucu düşer. E b ı1 
Yusuf'a göre, bunun ekseri bir gündür. 
Çünkü bununla beş vakit namaz düşer. 
İmam Muhammed'e göre, tam bir yıldır. 
Sahih olan da budur. Çünkü bu süre 
içinde, oruç, namaz ve zekat gibi bütün 
ibadetler düşer.) (A.E.) 

�1 (MAHK): (Tasawuf ıstılahında); Allah'ın 
zatında kulun varlığının yok olmasıdır. 
Nitekim Mahv da, kulun fiillerinin, 
Hakk'ın fiilierinde yok olması, Tams ise, 
sıfatların, Hak k 'ın sıfatlarında yok ol
masıdır. 

�1 �G �1 � (MAHV�UL-CEM' 
VE 'L-MAHV'UL-HAHİKİ) : (Tasavvuf 
ıstılahında); kesretin vahdette yok ol
masıdır. 

J�1 (MUHA.L): Haricde varlığı imkansız 
olandır. Muhal, doğru yönde başkasına 
havale edilen şeydir. Kullanışta bununla, 

her bakımdan fesadı iktiza eden şey kas
dedilir. Bir cüzde, hareket ve sükQnun bir 
araya gelmesi gibi. 

�:,;.:Jı (MUHARREM): Arız'sız, hakkında ya
sak bulunan, (şeriatçe haram kılınmış) 
şeydir. Bunun hükmü; Allah için terke
dilmesiyle sev ab ' yapılmasıyla azab ve 
üzerinde ittifak edilenin helal sayılmasıyla 
küfür gerekmesidir. 
(Muharremat-ı şer'iyye: İslam şeriatının 
ı:ı:ıenettiği ve haram kıldığı şeylerdir .  
Oldürmek, çalmak, zina etmek gibi . )  
(A.E.) 

i:,:_;,�1 (MUHA.DARA) :  Allah Teala 'nın 
isimlerinden feyz almakda kalbin Hak ile 
hazır olmasıdır. 

;y��1 (MUHADESE): Hak Teala'nın, mülk 
ve şehadet aleminden ariflere hitab et
mesidir. Ağaçtan, Musa aleyhisselama 
seslenınesi gibi. 

ili�1 (MUHA.KALE) : Buğdayın takdiren 
ölçülmesi gibi, başağı ile beraber buğdayı 
buğday ile satmaktır. 
(Veya tarladaki ekini olğunlaşmadan sat
maktır. Yahut tarlayı bir mikdar buğday 
karşılığı kiralamaktır.) (A. T.L.) (A.E.) 

;.:J1 (MAHV): içkiden sarhoşluk gibi, kulun 
aklı başından gidecek ve ondan, aklının 
hiç müdahalesi olmayan fiiller ve sözler 
hasıl olacak biçimde, adetin vasıflarının 
kaldırılmasıdır. 

�1 (MUHSAN): Sahih bir nikah ile evle
nip cinsi ilişkide bulunmuş, hür, mükellef 
müslümandır. 

j:;...:J1 (MUHRAZ ) : Gerek (içindekileri 
çalınmaktan) meneden ev ve gerekse 
kasa olsun, başkasının elinin, kendisine 
erişmesi böylece menedilmiş olan 
(korunmuş) maldır. 

�1 (MUHKEM) : Kendisiyle kasdedilen 
ma'na, tebdll ve tağyirden, yani, tahsis , 
te'vi l  ve neshden korunup sağlam 
kılınmış şeydir. 
"Muhkem" ,  insanların; "Muhkem bina" 
sözünden alınmıştır. Yani bozulmaz, em-
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niyetli sağlam yapı, demektir. Bu, mes
ela, Yüce Allah'ın: "Muhakkak ki Allah 
her şeyi bilir. " kavli gibidir. Allah'ın 
Zat'ına ve Sıfatiarına delalet eden naslar 
da Muhkem 'dir. Çünkü bunların neshe 
ihtimali yoktur. Zira lafızdan maksad zahir 
olduğu zaman, eğer neshe ihtimalli 
değilse, o Muhkem'dir. Aksi halde, eğer 
te 'vfle ihtimali yoksa, Müfesser 'dir. Bu 
da değil de, eğer söz, bu maksad için 
getirilmişse, N a  s s 'dır. Aksi halde 
Zahir'dir. Bir arız, yani sigadan başkası 
sebebiyle gizli kaldığı zaman, Hafiy'dir. 
Eğer siganın kendisi sebebiyle gizli kalmış 
ve aklen anlaşılmışsa, Müşkil 'dir veya 
naklen anlaşılmış (idrak edilmiş) ise, 
Mücı:nel 'dir. Ya da hiç anlaşılmamışsa 
Müteşabih 'tir. 

6�1 (MUHDES) : Madde ve müddet ile 
mesbuk olan, yani kendisinden önce 
madde ve müddet geçmiş olan şeydir. 
Denildi ki; m u h d e s ,  varlığı için bir 
başlanğıç olan şeydir. 
(Yine denildiki; muhdes ;  evvelce yok 
iken sonradan var edilmiş şeydir.) 

�1 (MUHASSALE) :  Gerek mOcib ve 
gerekse salib olsun, selb harfi, mevzO' ve 
mahmutden birşey için cüz olmayan 
kazıyyedir (önermedir) . Mesela ,  şu 
sözümüzde olduğu gibi:..,_;lS:.., � �1 :,_;LS' J:_j 
= "Zeyd katibdir veya k�tih değildir. " 

j,::.,..Jl (MAHMÜL) : Zihindeki durumdur 
(emr'dir). 

:.:_.Wl ( M U H A  YYE LAT ) :  K e n d i l e r i  
hakkında tehayyülde bulunulup, kabz ve 
bast yönünden nefsin, kendilerinden et
kilenerek nefret veya arzu ettiği 
kazıyyelerdir. Mesela: "Şarab, sıvı bir 
yakuttu r  " denildiği zaman, nefis 
iştahlanıp onu içmeyi arzu eder. "Bal, 
kusulmuş acı birşeydir. " denildiği za
man da, nefs geri durup ondan nefret 
eder. Bunlardan derlenmiş kıyasa da 
"Şi'r" adı verilir. 

ÜJl;,.:Jj (MUHALEFET) : Kelimenin, arab 
lügatının araştırılmasından elde edilmiş 
kurala aykırı olmasıdır. Mesela: ((Li) gibi-

sinde i'lalin ve (:L.) gibisinde idgamın 
varlığı gibi. 

�.G:....:J ı J,_,)...:jl (MAHRÜT -1 MÜSTEDIR) 
Koni: İki tarafından biri daire biçiminde ta
ban ve diğer tarafı nokta biçiminde başı 
olan bir cisimdir ki, iki taraf arasında bir 
yüzey bulunup onun üzerinde, iki tarafı 
(yani tabanını baş tarafına) kavuşturan 
doğru hatlar meyilli olur. 

l�l (MİHDA') : Hakk'a eren ferdierden 
Kutb 'u gizleme yeridir. Çünkü onlar, 
K u t b  'un tasarrufu da ires inden 
çıkmışlardır. Zira o, aslında onlardan biri 
olup, hisatta onların tahakkuk ettiği şeyle 
tahakkuk etmiştir. Şu kadar var ki o, ta
sarruf ve tedbir için , onlar arasından 
seçilmiştir. 

�1 (MUHLAS ) :  L a m  'ın üstünü ile ,  
Al lah ' ın ,  kendi ler ini ş irkten ve 
günahlardan arındırdığı kimselerdir 
Lam 'ın esiresi ile, Muhlis ise , ibadeti 
sadece Allah için yapan , O'na ortak 
koşmayan ve asi olmayan kimselerdir. 
Denildi ki: Muhlis; kötülüklerini gizlediği 
gibi, iyiliklerini de gizleyen kimsedir. 

:..J 1.:;:.J1 (MUHTAT LEH): Feth 'in evveline 
malik alandır. 

i:,;�l (MUHABERA) :  Ürünün üçtebiri 
veya dörtte birine karşılık yeri ekip 
biçmektir. 

[:Wl (MEDH): İhtiyari olan güzeli dil ile kas
den övmektir. 

�:.ı:Jl (MÜDEBBER} : Arkadan azad edilen 
kimsedir. Bunun mutlak olanı, ·kölenin 
azad olmasını mutlak ölüme bağlamaktır. 
Mesela : "Eğer ben ölürsem, sen 
hürsün. gibi. Ya da vukQ'u galib olan 
bir ölüme bağlamaktır: "Eğer ben bu 
hastalığımda ölürsem, sen yüz yıla 
kadar hürsün gibi. "  
Müdebber'<!!en mukayyed olan ise, onu 
mukayyed bir ölüme bağlamaktır: "Eğer 
ben, bu hastalığımda ölürsem, sen 
hürsün." gibi. 

ı..s"':Wl (MÜD D EI): Davacı " ,  Husumete zor-
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lanmayan kimsedir. 

� ..j�:lı (MÜDDEA ALEYH): HusOmete 
zorlanan kimsedir. 

� .. ,'.411 (MÜDRİK): İmama, iftitah tekbirinden 
sonra yetişen kimsedir. 

Feth el-Mekki'de demiştir ki: Mürid , na
zar ve istibsardan kesilip Allah'a yönelen, 
varlık aleminde başkasının dilediği değil 
de, ancak Allah Teala'nın dilediğinin vaki 
olduğunu bildiği zaman, iradesinden so
yunan, iradesini yok edip ancak Allah'ın 
dilediğini dileyen kimsedir. 

J}..W1 (MEDLÜL): Diğer birşeyi bilmekten, �:,:ll (MÜRŞİD) : Sapıklıktan önce doğru 
yolu gösteren kimsedir. kendisinin bilinmesi lazım gelen şeydir. 

_,:..;JJ ::,_.:L.J1 (MÜDMİN LİL-HAMR) : i çk i  
içEm .. ve onu her buldukça içmesi niye
tinde olan kimsedir. 

i:J.r.4J1 (MÜDAHENE): Bir kötülük görmen, 
onu def' etmeye kadir olman, ama onu 
işieyenin tarafını veya ondan başkasının 
tarafını korumak için veya dine az önem 
vermekten dolayı onu def' etmemendir . 

J"'..G.ll (MÜZEKKER) Erkek: Müennes'in tersi
dir. Müzekker; ta ,  elif ve ya gibi üç 
alarnetten hali olan kelimedir. 

�)\S:J'I :,...J.J.:J1 (MEZHEB-i KELAMİ): Kelam 
ehlinin yolu üzere (yani kelamcılann met
oduna göre), math1b için hüccet getir
mektir. Şöyleki; bir mülazemet getirmek, 
melzOmun aynını veya lazımın nakizını 
müstesna kılmak veya matlObu intac için 
iktirani karinelerden bir karine getirmek
tir. Bunun misal i ,  Yüce Allah ' ın şu 
sözüdür: "Eğer yerde, gökte 
Allah'tan başka tannlar olsaydı, ikisi 
de bozulurdu." (Enbiya: 22) Yani bozul
ma görülmediğine göre, tanrılar da yok
tur. Allah Teala'nın şu sözü de buna 
misaldir: "(İbrahim) bir yıldız gördü: 
Budur Rabbim, dedi. Yıldız batınca 
da: Batanları sevmem, dedi." (En'am: 
76) Yani yıldızlar batıp kayboldu. Rab
bim ise batıp kaybolmaz, demektir. 
Böylece ikinciden; yıldızlar Rabbim 
değildir, sonucunu çıkarıyor. 

j.:.:;J1 (MÜRSEL HADIS): Tabiin'in veya 
Tebeu't-Tabiin'in, hadis\ Hz. Peygam
ber (s .a .v.)'den rivayet eden Sahabi'yi 
zikretmeksizin Peygamber' e isnad ettiği 
hadistir. 

:V;J1 (MÜRİD) :  iradeden soyulmuş olan 
kimsedir. Şeyh Muhyiddhin el-Arabi, el-

�ı;J1 (MURAD) :  (Tasavvuf ıstılahı olarak); 
İradesinden meczOb olandan ibarettir. 
"İradesinden meczfıb olan"dan mak
sad, mahbiib alandır. Güçlükler ve 
·musibet ler le hal ler inde denenip 
sınanması, mahbiibun özelliklerindendir. 
Eğer denenmişse, başkası değil, işte bu 
kişi, sevilmiş kimse olur. 

j,.(;j1 (MÜRAHIK): BülOğa yaklaşmış olup, 
aleti hareket eden ve iştahlanan 
çocuktur. 

h;-:,:11 (MÜRCİE): Küfür ile beraber taat 
fayda vermediği gibi, iman ile beraber 
günah da zarar vermez diyen bir toplu
luktur. 

J�ı;J1 (MURADİF): Anlamı bir, lafızları ayrı 
olan veya isimleri çok olan (eşanlamlı ke
lime)dir. Bu, müştereğin tersidir. 

e!�VI ::_,.... il:.:_.....:J1 (MÜRSELE MİN'EL-
EMLAK): Emlakı mutlak bir mülk olarak, 
yani belli bir sebebden mürsel olarak 
iddia edendir. Dirhemlerden mürsel olan
lar da böyledir. 

; C..J1 (MİRA'): Hakaretten başka bir maksadı 
.. olmaksızın , bir kimsede bozukluk 
göstermek için onun hakkında kusurlayıcı 
sözler etmektir. 

j...�JI .;ıwf"l w:.,_. (MERTEBET ' ÜL 
.. • İNS'AN'İL:KAMİL): Külli ve cüz'i nefisler 

ve "akıllar gibi bütün ilahi ve kevni mer
tebelerden ve varlığın tenezzülatının so
nuna kadar bütün tabiat mertebelerinden 
ibarettir. Bu, Mertebe-i İmaiyye diye 
de adlandırılır. Bu mertebe, ilahi merteb
enin bir benzeridir. ikisi arasında ancak 
rubCıbiyyet ve merbCıbiyyet farkı vardır. 
Bunun içindir ki o, Allah Teala'nın halifesi 
olmuştur. 
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�� 1il W:,.:J1 (MERTEBE-İ AHADİYYE) : 
Kendisiyle beraber birşey olmamak 
şartıyla varlığın hakikatı alındığı zaman, 
bu, ondaki bütün sıfatları ve isimleri is
tihlak eden mertebedir. Bu, Cem' ul
Cem, Hakikat'ül-Hakaik ve Ama diye 
de adlandırılır. 

; � g..l'll i; _;.ll (MERTEBE-İ İLAHIYYE) : 
Varlığın hakikatı birşey şartıyla alındığı za
manki mertebedir. Onun, sıfatlar ve isim
lerle adlandırılmış olan cüz'iyyeti ve 
külliyyeti, kendisi için lazım olan eşyanın 
hepsi şartıyla alınması ise, mutasavvıflara 
göre, Vahdaniyyet ve Cem' makamı 
diye adlandırılan ilahi mertebedir. 
Eşya'nın külliyyatı şartıyla alındığı zaman, 
Levh'ul-Kaza , Ümrn'ül-Kitab ve Ka
lem-i A'la diye adlandırılan ilk aklın Rab
bi olan . Rabman ismin m ertebesi olarak 
adlandırılır. 
Ondaki külliyyatın; külliyyatından giz
lenmeksizin, ayrı ve sabit cüz'iyyat olması 
şartıyle alındığı zaman da o, Levh'ul
Kader, yani Levh-i Mahffiz ve Kitab-ı 
Mübin diye adlandırılmış külli nefsin Rab
bi olan Rahlm ismin mertebesidir. 
Mufassal sfiretlerin, tegayyür eden 
çüzler olması şartıyla alındığı zaman o,  
lsbat ve Mahv Levhi diye adlandırılmış 
külli cisimde muntabık nefsin Rabbi olan, 
Mahi, Müsbit ve Muhyi ismin merte
besidir. 
Cismani, ruhani, nev'i sOretleri kabul 
eden olması şartıyle alındığı zaman da , 
Kitab-ı Mestur ve Rıkk-ı Menşur diye 
kendisine işaret edilmiş külli heyOlanın 
Rabbi olan Kabil ismin mertebesidir. 
Ayni, hissi sOretler şartıyle alındığı zaman 
o ,  mutlak ve mukayyed hayal aleminin 
Rabbi olan Musavvir ismin mertebesidir. 
Şehadi, hissi sOretler şartıyle alındığı za
man da o, mülk aleminin Rabbi olan Ahir 
ve Mutlak Zahir ismin mertebesidir. 

Wı;11 (M U R A KA B E ) : Kulun , bütün 
ahvalinde, Rabbin, kendisinden haberdar 
olduğunu bilmeye devam etmesidir. 

�: ,�1 (MÜRÜET): Nefsin bir kuvvetidir ki, 
şer'an, aklen ve örfen övülmek için uyu-

lan güzel fiilierin kendisinden çıkması için 
bir mebde'dir (kaynaktır). 

�ı;l1 (MÜRABAHA ) :  Malın ilk fiyatı 
üzerine artırma yapmakla satmaktır. 
(Mürabaha: Bir kimsenin almış olduğu 
bir malı, kendisine kaça mal olduğunu 
söyliyerek, ondan ziyade bir semen ile, 
yani kada başkasına rızasıyla satmasıdır.) 
(A.E. )  

J,;;;Jı (MÜRTECEL) : Alemiyyetten önce 
konulmuş olmayan isimdir. 
(Bundan başka, M ürtece l :  Hemen 
söylenmiş söz, demektir. Mürtecil: He
men , düşünmeden şiir söyleyen veya 
karşılık veren hazırcevab kimsedir . )  
(O.T.S.) (A.E.) 

:,S;J1 (MÜREKKEB) : Lafzının cüz 'ü i le, 
ma'nasının cüz'ü üzerine delalet kasdedi
Jen şeydir. Bu da beş çeşittir: 
1- İsoadi mürekkeb: :,:_:; �IJ= "Zeyd ka
lktı" gibi. 
2- İzafi mürekkeb: ,,;,_:; �)ll= "Zeyd' in 
uşağı" gibi. 

3- Ta'dadi mürekkeb: :,:;.;o ;,:.:._;.= "O n 
beş" gibi. 
4- Mezci mürekkeb: �= "Ba'lebek" 
gibi. 
5- Savti mürekkeb: .0:�= "Sibeveyh" 
gibi. -

:,S;J1 (MÜ R E K K E B ) :  Lafzının cüz'ü ,  
ma'nasının cüz'üne delalet eden şeydir. 

�81 :,.J";Jl (MÜREKKEB-İ TAM): Üzerinde 
sükOt sahih olan şeydir. Yani ifadede, 
işitenin beklediği diğer bir lafza muhtac 
olmayandır. Mesela; mahkum'un 
aleyh'in, mahkum'un bih'e muhtac ol
ması ve aksi gibi. Gerek "Zeyd ayak
tadır. ;, sözümüz gibi, yeni bir ifade olsun 
ve gerekse, "Gök üstümüzdedir" gibi, 
yeni bir ifade olmasın, müsavidir. 

�Gl :;,..:Jı :,S�1 (MÜREKKEB-İ GAYR-I 
TAM): Üzerinde sükOt sahih olmayandır. 
Mürekkeb-i gayr-ı tam; eğer ikinCi, bi-
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rincı ıçın kayd olursa takyidi olur. 
"Hayvan-ı natık" gibi Ya da takyidi ol
maz, bir isim ve edattan mürekkeb olan 
(/...ıı �) gibi veya bir kelime ve edattan 
mürekkeb olan (J:j r[j JJ) dan (r[j JJ) gibi. 

::,�);J1 (MERFÜAT) : Failiyel alemin i  
(işaretini, alametini) ihtiva eden lafızdır. 

�..._;jı ::,... t_,-j:,.....:.J1 (MERFÜ' MİN'EL
- HADiS): Sahabi'nin haber verdiğ i ,  

Resuluilah (s.a.v.)'in sözüdür. 
(Meşhur olan ta'rife göre; özellikle Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'e izafe edilen söz, 
fiil veya takrire, ·Merfı1, denir. Onu Hz. 
Peygamber'e izafe edenin bir sahabi, bir 
tabii veya onlardan sonra gelen biri ol
ması arasında bir fark bulunmadığı gibi, 
senedinin muttasıl olup olmaması 
arasında da bir fark yoktur. 
Bu ta'riften anlaşılacağı Üzere Merfı1 ' ,  
her zaman muttasıl olmaz. Bazan bilhassa 
bir sahabinin düşmesiyle Mürsel, bazan 
isnadından bir kişinin düşmesiyle veya se
nedde mübhem bir kişinin bulunmasıyla 
Munkatı ' ,  bazan da iki veya daha çok 
ravinin düşmesiyle Mu'dal olur. Hadis, 
Merfii' bile olsa, bu üç durumda da 
zayıfttır.) (H. lstılahları) (A.E.) 

;;,;J1 (MARAZ) Hastalık: Bedene arız olup, 
onu özel i'tidalden çıkaran şeydir. 

(;�:;Jı (MÜZDÜC) :  Konuşanın , sed'leri 
gözetmesinden sonra, karineler sırasında, 
vezni ve kafiyesi birbirine benzeyen iki 
lafzı bir araya getirmesidir. Yüce Allah'ın 
şu sözünde olduğu gibi: .�.Ç � ;!�� 
�"Sana Sebe'den gerçek bir haber 
'getirdim . "  (Nemi: 22) Ve Resülullah 
(s.a .v. ) ' in şy sözü gibi : �����;..;....Jı 
"Mü'minler, yumuşak ve hoşğörülü 
kişilerdir." 

((;.J1 (MiZ,S.C): Birl:ıirine benzer bir keyfiyt)
'et olup, cüzlerden hepsinin süreli, 
d iğerinin keyfiyyet suretini çoğaltır 
biçimde, birbirine temas eden cüzlerin 
mutasarrıf unsurlarının tefaülünden hasıl 
olur. 
(Diğer bir ta'rif göre; Mizac: insandaki 
ahiatın karışma orantısından meydana ge-

!en hal ve yaradılış durumu. Tabiat, huy.) 
(A .E.) 

�ı;J1 (MÜZABENE): Hurma ağacındaki yaş 
hurmayı, onun takdiren ölçülmesi gibi 
tahmini olarak, koparılıp toplanmış kuru 
hurmaya karşılık satmaktır. 
Müzabene: Ağacında olan taze hurmayı , 
bir kimseye bir mikdar kuru hurmaya 
karşılık satmaktır. 
Bilinmezlik ve aldanma bulunduğu için bu 
yasaklan mıştır. 
İmam Malik'e göre; bey'-i müzabene, 
mutlak olarak, ölçüsü, sayısı veya tartısı 
bilinmeyen nesneyi, göz kararı ve tahmin 
ile şu kadar kilo veya ölçü veya aded 
olan nesneye karşılık satmaktır. Mesela 
ölçülmemiş bir küme buğdayı, yüz kilo 
buğdaya karşılık satmak gibi . Veya 
ma'lüm olan nesneyi yine cinsinde 
mechOl olan nesneye satmak gibi . )  
Kamüs (A.E.) 

i;j�:;Jı (MÜZDARİYYE) : Ebu Musa İsa 
' İbn Subayh el-Müzdar'a nisbet edilen 
fırkadır. Bu adam dedi ki: İnsanlar, 
Kur'an 'ın benzerini , nazm ve belagat 
bakımından ondan daha iyisini yapmaya 
kadirdirler. Bu adam, Kur'an 'ın kadim 
olduğunu kabul edeni kafir saydı ve dedi 
ki: Sultana sımsıkı bağlanan kimse 
kafirdir, ona varis olunmaz ve kendi
si de varis olamaz. Arnelierin ya
ratıldığını ve Allah'ın görülmesini 
kabili eden kimse de böylece 
kafirdir. 

{:.�1 (MÜSTERIH) :  Allah 'ın, kullardan ,  
' kendisini kaderin sırrına müttal i '  kıldığı 
kimsedir. Çünkü o kimse, her takdir edil
enin, bilinen vaktinde vaki olması gerek
tiğini ve takdir edilmemiş olan her şeyin 
vuku'unun da imkansız olduğunu görüp, 
vaki '"•olmayan şeyi beklemek ve taleb et
mekfen vaz geçerek istirahat eder. 

J;C. .. :Sı (MESAİL) Mese/eler: İlimde, kendileri 
' üzerine delil getirilen konulardır. Ve bu 

ilimden maksad, onları bilmek olur. 

',::o :11 (MÜSTENED): "Sened" anlamın
dadır. 
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��1 0-- �1 (MÜSNED MİN 'EL-
-HADIS): Mürsel ' in tersidir. Müsned, 
isnadı ResCılullah (s.a.v.)'e ulaşan hadlstir. 
Bu da üç kısımdır: Mütevatir, Meşhur, 
AMd. 
Müsned; bazan, Muttasıl ve Munkatı' 
olur. Muttasıl 'a misal: Malik, Nati 'den, 
İbn Öme r 'den, o da R e s u l u i l ah  
(s .a .v.) 'den rivayet etti, denilmesi gibi. 
Munkatı'a misal: Malik, Zühri'den, lbn 
Abbas'tan, o da Resuluilah (s .a .v.} 'den 
rivayet ett i ,  denilmesi gibi .  Bu ,  
Müsned 'dir. Çünkü Resuluilah (s .a .v.)'e 
isnad �dilrniştir. Munkatı 'dır. Çünkü 
Zührl, Ibn Abbas (r.a.) 'dan işitmemiştir. 

�;:..J1 (MESTÜR): Adaleti ve fasıklığı üıhir 
olmamış (durumu bilinmeyen) kişidir ki, 
onun haberi, hadis babında hüccet olmaz. 

t..:.w1 (MÜSAMAHA): (Lügatta, bir husus
ta ş iddet ve zorluk göstermeyip 
yumuşaklık ve kolaylıkla muamele etmek 
anlamındadir. Tasawuf ıstılahında) Vacib 
olan şeyi, tenezzühen terk etmektir. 

;_;�1 (MÜSRİF): Düşük ve değersiz mak
sadia çok mal harcayan kişidir. 

�;.w1 (MÜSAMERE): Hak Teala'nın, sırlar 
ve gayblar aleminden ariflere hitab et
mesidir. Ruh-ı Emin 'in getirdiği on
dandır. Çünkü alem ve onda bulunan cin
sler, nevi ' ler ve şahıslar; H a k k ' ı n 
tecelliyatının nev' i ile O'nun için bir 
medıl ve O'nun zuhuratının lafsılinin 
göründüğü yerlerdir. 

�W1 (MÜSAFİR): Üç gün üç gece, orta 
bir yürüyüşle yolculuğu kasdeden ve bel
desinin (mahalle, köy veya kasabasının) 
evlerini geçip oradan ayrılan kimsedir. 

�Gw1 (MÜSAKAT): Meyvesinden bir cüz'e 
karşılık, ağacı, ıslah eden kimseye 
bırakmaktır. 
(Müsakat; bir taraftan ağaçlar ve diğer 
.taraftan bakım olmak ve hasıl olan 
meyve aralarında taksim edilmek üzere 
bir çeşit ortaklıktır.) (Mecelle, Mad: 
1441) (A.E.) 

c_:..:J1 (MESH): Bir sureti, kendisinden daha 

kötü ve çirkin olana çevirmektir. 

�1 (MESH): Akıtmaksızın, ıslak eli (birşey 
üzerinde) gezdirmektir. 
(Mesh: Lügatta, eli yürütmek, gezdirmek 
anlamındadır. Şer'! örfte; ıslak eli organın 
üzerine deydirerek gezdirmektir. Başı 
mesh etmek gibi .  Islak eli, mest veya 
sargı üzerine deydirerek gezdimek de 
mesh'dir.) (Keşşaf) (A.E. ) 

;� �-.:J1 (MESS Bİ ŞEHVE) Şehvetle do

' k�nma: Kalbiyle iştahlanıp tezzet duy
masıdır. Kadınlarda sadece bu olur. Er
keklerin bazısında ise aletinin kabarınası 
veya kabarınakla artmasıdır. Sahih olan 
budur. 

i.:;.�1 (MÜSTEHAZA): Herhangi bir za
manda ön tarafından gelip, hayız ve 
nifastan sayılmayan ve başlanğıçta akıntısı 
bir namaz vaktini kaplayan ve diğer na
maz vakitlerinde de az çok gelen kanı 
gören kadındır. 

�:.J_,.;.:..:J1 (MÜSTEVLEDE): Gerek n ikah  
mülkü ile ve gerekse yemin mülkü i le 
olsun (dıriye olarak) çocuk doğurmuş 
olan kadındır. 
(Diğer bir ta 'rlfe göre, Müstevlede; 
Ümm'ül-veled, yani: Çocuğun nesebi, 
malikinden sabit olan cariye demektir.} 
(I .F.K) (A.E.) 

J;:.:J1 (MESBÜK): İmama, bir rek'at veya 
daha çoğundan sonra yetişen kimsedir. 
O, imamının okuması gibi, kaza edeceği 
rek 'atlarda Fatiha ve Sureyi okur .  
Çünkü kaza edeceği rek'atlar, erkan 
hakkında namazının baş tarafıdır. 

JY' 11 (MÜSTAKBEL): Senin içinde bulun
duğun zamandan sonra var olması bekle
nilen şeydir. Zaman onu karşıladığı için, 
Müstakbel diye adlandırılır. 

�:· ' 11 (MÜSTEHAB) :  Farz ve vacibler 
üzerine ziyade olarak meşru' kılınan 
(sevilen ve beğenilen) arnelin i.smidir. 
Denildiki : Müstehab , şari'in beğenip 
sevdiği, fakat vacib kılmadığı (farz ve 
vacibden gayrı, sevabı olan amel}dir. 



MİM BÖLÜMÜ 211 

� � .... : ·. : '  ' 11 ( M Ü S T E S N A - 1  
' MUTTASIL ) :  " İlla" ve kız kardeşleri 
(benzerleri) ile, lafzen müteaddid olan
dan çıkarılmış müstesnadır. Ör. 

'ı�j ":ij J�)i  ._;: �= "Bana erkekler gel
di, Zeyd mÜstesna (yani Zeyd gelme
di) . "  Burada "Zeyd" ,  lafzen müteaddid 
olan "ridll=erkekler"den çıkanlmıştır. 
Ya da takdiren müteaddid olur. Ör. 

'ı�j ":ij �:;il ı ._;: � =  "Bana kavm geldi, Zeyd 
mÜstesna (yani Zeyd gelmedi) . "  Burada 
Zeyd , kavimden haric kılınmıştır ki o, 
takdiren müteaddiddir. 

�ı .... :·.:· '11 (MÜSTESNA-1 MUNKATI '): 
' " İIIa" ve kız kardeşleri (benzerleri) ile zik

redilen ve (aynı cinsten) haric kılınmamış 
olan müstesnadır. Ör. tG �! �:,.1)1 � � = 

"Bana kavm geldi, hım�r · müstesna" 
gibi. 

� � .... : • : ' ' 11 ( M Ü S T E S N A - I 
MÜFERRAG) : Müstesna minh, yani 
kendisinden istisna yapılan şey terk edilip, 
" illa"dan önceki fiil boş kalan ve onun 
yerine " i l  H i "  dan sonra zikredilmiş 
müstesna ile meşğul olan müstesna 
çeşididir. Ör. 'r..ı.:.:; �1 �L;. L..:.= "Ba n a  
sadece Zeyd geldi . "  veya "B a n a  
Zeyd'den başkası gelmedi. "  gibi. 

0c.L..:J1 (MÜSELLEMAT): Hasım tarafından 
kabul edilip, müdafaa için üzerine sözün 
kurulduğu bir takım hükümlerdir. Gerek 
bunlar, iki hasım arasında kabul edilen 
şeylerden olsun ve gerekse ilim ehli 
arasında kabCıl edilen şeylerden olsun fark 
etmez. Mesela, fakihlerin usul-i fıkh 
meselelerini kabul etmeleri gibi. Nitekim 
faklh, bülOğa ermiş kızın (altın ve gümüş) 
zlnet eşyalarında zekatın vacib olduğuna, 
Resului lah ( s . a . v . ) ' i n :  "Z i n  e t  
eşyalarında zekat vardır. " sözüyle delil 
getirir Eğer hasım ; bu ,  Haberci 
vahid'dir. Biz, onu hüccet kabul etmeyiz 
derse, biz ona deriz ki; şüphesiz bu, 
usUl-ı fıkh ilminde sabittir. Oni.ı bura
da da almanız gerekir. 

i:LJ1 11_,�1 (MEŞRÜT A-İ AMME) : 

(Mantık ilminde), Mahmul'ün (yüklemin), 
mevzu' için sübutu veya onun ondan sel
bi zarureti ile hakkında hüküm verilendir. 
Ancak mevzu'un zatı, mevzO'un vasfı ile 
vasıflanmış olması, yani mevzu'un vasfı 
için zaruretin tahakkukunda bir şüphe 
(veya bozukluk) olması şartıyla. 
Mucib olana misal, bizim şu sözümüzdür: 
"Her katib, yazıcı olduğu sürece, 
bizzariire parmakları hareket eden
dir . "  Zira parmakların hareketi, katibin 
zatı için, sübutu zaruri değildir. Bilakis 
onun sübutunun zarureti, katibin vasfıyla 
onların vasıflanması şartıyladır. 
Salib olana misal de bizim şu 
sözümüzdür: "Bizzariire, yazıcı olduğu 
sürece, katibin parmaklanndan sakin 
olan hiç birşey yoktur . "  Muhakkak ki 
katibin zatından, parmakların sakin ol· 
masını selbetmek, ancak parmakların yaz
makla vasıflanması şartıyla zaruridir. 

i:.GJI 11_,�1 (MEŞRÜTA-1 HASSA): 
(Mantık ilmindel bu, zat bakımından la
devam kaydıyla beraber meşruta-ı 
ammedir. Mucib'e misal , bizim şu 
sözümüzdür: "Bizzariire, her katib, 
devamlı değil de, yazıcı olduğu 
sürece parmakları hareket ettiren
dir." 
imdi bunun terkibi ,  genel olan bir 
mCıcibe-i meşrCıta'dan ve genel olan bir 
salibe-i mutlaka 'dan oluşmuştur. Mucib 
olan genel meşruta ise, kazıyyeden birin
ci cüzdür. Genel olan mutlak salib, yani 
bizim; "Katibin parmaklarından bilfiil 
hareket eden hiç birşey yoktur. " 
sözümüz ise, la-devam 'ın mefhumudur. 
Çünkü mahmOl'ün; mevzQ'u Icab etmesi, 
daim olmadığı zamandır. Sanki onun 
ma'nası şöyledir: icab, bütün vakitlerde 
tahakkuk etmiş değildir. icab, bütün va
kitlerde tahakkuk etmeyince de, hep
sinde selb tahakkuk eder. O, salibe-i mut
laka'nın ma'nasıdır. 
Eğer bizim şu sözümüz gibi, salib olursa: 
"Bizzariire, daim değil de, yazıcı 
olduğu sürece, katibin parmak
larından sakin olan hiç birşey yok
tu r . "  imdi bunun tertibi, sali b olan 
meşruta-ı amme'dir. O, birinci cüzdür ve 
genel olan mOcibe-i mutlaka 'dır. Yani bi· 
zim; "Her katib, bi' l-fiil parmakları 
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sakin olandır. " sozumuz, işte bu, la
devam'ın mefhumudur. Çünkü selb, 
daim olmadığı zaman, bütün vakitlerde 
tahakkuk edici olmaz. Selb, bütün vakit
lerde tahakkuk etmediği zaman da, Icab 
hepsinde tahakkuk etmez. İşte bu, genel 
olan mutlak lcabdır. 

t_,).:J1 (MEŞRÜ ' ) :  Mendfib veya vacib 
kılmaksızın şeriatın ızhar ettiği (izin ver
diği) şeydir. 

..:..ı� ı ;;,_. ��1 (MEŞHUR MİN'EL
- 'HADIS): Aslında Ahad'dan olan, sonra 

meşhur olup, yalan üzerinde anlaşmaları 
düşünülemeyen bir topluluğun nakleder 
olduğu hadistir ki, o böylece, birinci 
asırdan sonra Mütevatir gibi olur. 

taklığı gibi. Eğer araz ile ve kemmiyy
ette olursa, "Madde" diye adlandırılır. 
Ağaçtan olan metre ile bez vs.den olan 
metrenin uzunlukta ortaklığı gibi. 
Eğer keyfiyyette olursa, "Müşabehet" 
diye adlandırılır. İnsan ve taşın siyahlıkta 
ortaklığı gibi. Eğer muzaf ile olursa, 
"Münasebet" diye adlandırılır. Zeyd ve 
Amr'ın, Bekr'in oğlu olmakta ortaklığı 
gibi. 
Eğer şekil ile olursa, "Müvazenet" diye 
adlandırılır. Bu da, ikisi arasındaki 
uzaklığın farklı olmamasıdır. Her feleğin 
yüzeyi gibi. 
Eğer etraf ile olursa, "Mutabakat" diye 
adlandırılır. İki leğenin kenarlarda or
taklığı gibi. 

�:.U.w..:.l1 (MÜŞAHEDE): (Tasavvuf ıstılahı o- �1 (MÜŞKİL): Kendisinden kasdedilen, 
larak), Eşyayı, tevhldin delilieri i le 
görmeye, denir. Buna karşılık, eşyada, 
Hakk' ı  görmeye de müşahede, denir. 
İşte bu, her şeyde zahir olması 
bakımından, Allah Teala 'ya ait olan 
vechtir. 

�ı:.U.CW1 (MÜŞAHEDAT): isterse, havass-ı 
zahire veya batme'den olsun, hakkında 
his ile hüküm verilen şeylerdir. Bizim şu 
sözümüzde olduğu gibi: "Güneş parlay
an, ateş yakandır . "  Şu sözümüz de 
böyledir: "Şüphesiz bizim için gadab 
ve korku vardır. " 

�w..:J1 (MÜŞAGABE) : Meşhurata benzey
en mukaddemelerdir (önertilerdir). 

�>','j1 (MÜŞTEREK): Ma'nalar arasındaki 
ortaklıktan dolayı, "ayn " gibi bir çok 
ma'na için konulmuş lafızdır. Kesret' in 
ma'nası, vahdet'e karşılık olan şeydir. 
Yoksa kıllet'e (yani azlığa) karşılık olan 
değildir. Çünkü buna sadece iki ma'na 
arasında ortaklaşa olan girer. ��� ::,.i]ı 
kelimeleri gibi ki, cemi'e (bütüne) nisbetle 
müşterek ve her birine nisbetle mücmel 
olur. 
İki şey arasındaki ortaklık, eğer nevi' ile 
olursa "Mümaselet" diye adlandırılır. 
zeyd ve Amr 'ın insanlıkta ortaklığı gibi. 
Eğer cins ile olursa, "Mücaneset" diye 
adlandırılır. insan ve at'ın hayvanlıkta or-

ancak araştırdıktan sonra anlaşılan 
sözdür. 

�1 (MÜŞKİL): Eşkali, yani benzerleri ve 
emsali içine girendir. İnsanların; � 
yani , şekil sahibi oldu ,  sözünden 
alınmıştır. Nitekim bir kimse Harem ' e 
girdiği ve hürmet sahibi olduğu zaman, 
r?l denir. Yüce Allah'ın şu sözünde 
olduğu gibi: � � _,_):,1= "Gümüşten 
billur kadehler'' (ii-Isan: 16) 

Billur kadehin, gümüşten edinilmesi is
tihalesinden dolayı, cennet kablarında o 
böyle şekillendirilmiştir. İşkal: Gümüş ve 
camdır. 
Düşündüğümüz zaman şunu bilmiş oluniz 
ki; bu kablar, camdan değildir, gümüşten 
de değildir. Ama bu kabların, her ikisin
den de nasibi vardır. Çünkü karfire ber
raklık için, fidda ise beyazlık için istiare 
olunmuştur. 

db.:J1 (MÜŞEKKİK ) :  Ferdieri üzerine 
doğruluğu eşit olmayan ,  bi lakis 
bazılarında hasıl olması, diğer b_azısından 
daha şiddetli veya daha önde veya daha 
üstün olan küllidir. Vucud (=varlık) gibi ki 
o, vacib olan vucudda, mümkün olan
dan daha şiddetli, daha önde ve daha 
üstündür. 

.ı.lıı 1; _ < (MEŞIET'ULLAH) A llah'ın dilemesi: 
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Yok olanı var veya var olanı yoketmek 
için zatın tecellisinden ve geçmiş 
inayetten ibarettir. Allah'ın iradesi ise, 
yok olanı var etmek için tecelli etmesin
den ibarettir. 
Meşiet; bir bakımdan , irade'den daha 
geneldir. Kur'an'da irade ve meşiet' in 
kullanma yerlerini araştıran kimse bunu 
bilir. Eğer lügat bakımından olursa, bu ik
isinden her biri diğerinin yerine kullanılır. 

rt·'j1 (MÜŞEBBİHE) : Yüce Allah'ı ya
ratıklara teşbih eden ve. sonradan ya
ratılmış şeylere benzeten kimselerdir. 

..JWI �(.{. (MÜŞABiH'UL-MUZAF) : Ken-
disine birşey tealluk etmiş her isimdir. 
Bu, onun ma'nasının tamamındandır. 
İnsanların: .�.30:- ·ı� Ç = "Zeyd'den 

olan ey hayr" sözündeki, <.Lj::,.Oı in, (i;;,) 
a tealluk etmesi gibi. • · 

�1 (MASS) Emme: Özellikle, dudağın arne
linden ibarettir. 

;,.J1 (MISR): Mescidlerinin en büyüğüne, 
(Cuma ile mükellef olan) halkı sığmayan 
şehirdir. 

�1 (MUSiBET) :  Ölüm ve bEmzerleri 
-gibi ,  insan tabiatma uyğun olmayan 
felaketlerdir. 

�1 (MUZMAR): (Zamir) Daha önce laf
zen zikredilmiş olan, mütekellim veya 
muhatab veya gaib için konulmuş lafızdır. 
Ör. (�)U �:.,_:;. :ı:.j)= "Zeyd'in uşağına 
vurdum" gibi. 
Ya da müştakkı zikredilmekle daha önce 
ma'na olarak geçmiş alandır. Yüce 
Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: {; ı)_�J 
.;� �)1)= "Adil olun bu, takvaya 
daha yakındır . "  (Maide: 8) Yani adalet 
daha yakındır, demektir. Çünkü "i 'dilfi" 
kelimesi ona delalet etmektedir. 
Yahut hükmen olur, yani zihinde bulunur. 
Zamir-i şe'n 'de olduğu gibi. 

Ör. (�U �_j ;.ı= "o Zeyd ayaktadır. 
gibi. -

�} (MUZMAR): (Zamir) Ya tahkikan, ya 
da takdiren zikri kalmış olan şeyden son
ra, mütekellim veya muhatab veya bu ik
isinden başkasına işareti içeren bir isim
den ibarettir. �·_-a',11 (MUSAGGAR): Azlığa ve küçüklüğe 

delalet etmesi için, kendisine birşey ilave �1�1 (MUZMAR-1 MUTTASIL): Te-
edilmiş lafızdır. c,:..;') gibi. (Türkçedeki; laffuzda kendi başına müstakil olmayan 
kedicik, ağaççık, kelimeleri gibi.) şeydir. 

�w1 (MASDAR): Kendisinden fiilin türediği 0w1 (MUZAF): Diğer bir isme izafe edilen 
ve çıktığı isimdir. 

.,...)l.:Jı � i���1 (MUSADERE ALE 'L
- MATLÜB) : (Mantık ilminde), Neticeyi, 

kıyasın cüz'ü kılan veya kıyasın cüz'ünden 
netice lazım gelen şeydir. Bizim şu 
sözümüzde olduğu gibi: "Insan beşerdir 
ve her beşer gülücüdür." Bundan, in
sanın gülücü olduğu sonucu çıkar. Bura
da Kübra ve Matlfib, bir tek şeydir. 
Çünkü beşer ve insan eşanlamlıdır. O ,  
mefhGmun bir olmasıdır. Buna göre, 
Kübra ve Netice bir tek şey olur. 

�IJr� (MİSDAK'UŞ-ŞEY) : Birşeyin 
- misdakı: onun doğruluğuna delalet eden 

şeydir. 

her isimdir. Birincisi, ikincisini cerreder. 
Cerredene "Muz a f " ,  mecrGra da ,  
"Muzafun ileyh" adı verilir. (Yani türkçe 
isim tamlamasındaki, tarolayan ve tamla
nan gibi.) 

..,:Jı 0w1 (MUZAFUN İLEYH): Lafzen ,  
'harH cerr vasıtasıyla birşeye nisbet edi
len ·ber isimdir. Ör. �..ı:.-3; :::_.�;,)= "Zeyd' e 
uğradım." gibi. 
Ya da takdiren olur. Ör. (.:.. �ı;.� ..:_:; �)ıl)= 
"Zeyd'in kölesi ve gümüŞten yüzük. 
gibi. 
Yahut muraden olur. Bu ifade ile 
zarf'tan kaçınıldı. Ör. (_�1 t:;. �) = 
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"Cuma günü oruç tuttum. gibi . 
Çünkü Yevm'el-Cum'a'ya, cümlede laf
zen bulunmayan "fi" harf-i cerri 
vasıtasıyla birşey nisbet edilmiştir. O da 
"Sumtü=Oruç tuttum" fiilidir. Bu harf, 
murad edilmiş değildir. Aksi halde 
"Yevm'el-Cum'a" mecrur olurdu. 

,:ı�W1 (MÜTEDAYİFAN) : Bu ikisinden 
-her biri diğerine kıyasla düşünülebilen 
karşılıklı iki varlıktır. Babalık ve oğulluk 
gibi. Çünkü babalık ancak oğulluk ile be
raber ve tersi ile düşünülebilir . 

.ı.....,-..$ _.:_r..:j ı� :_.;'>ll.J ı ::,_. :....:C�1 (MUDAAF  
M İN ,  ES-S ÜLASİYYİ VE ,  L-MEZID 
FIH): Sülasl'den mudaaf, ayn'ı ve lam'ı 
(yani orta ve son harfi) bir cinsten olan 
fiildir. Ör. (�� , �� ) gibi. 
Ruhiii'den mudaaf, fa'sı ve birinci lam 'ı 
bir cinsten, keza, ayn'ı ve ikinci lam'ı da 
bir cinsten olan fiildir. Ör. (J)j ) gibi. 

t;wı (MUDARİ') Muzôri': Başında; hemze, 

nun, ya ve ta, yani (.:,il) harflerinden biri 
olan (şimdiki veya geniş zaman fiili)dir. 

i:�w1 (MUDAREBE) : Darb 'dan müfaale 
babıdır. Darb , yeryüzünde yürümektir. 
Şerlatta ise; bir kimseden mal v e  
diğerinden amel ile karda ortaklık akdi
dir. 
Mudarebe, ilkin ida'dır. Arneli sırasında 
tevkil 'dir. Kar etmişse ortaklıktır 
Muhalefet etmişse gasb 'dır. Eğer karın 
hepsi malik için şart kılınmışsa bidaa'dır 
Eğer mudadb için şart kılınmışsa 
karz'dır. 

�1 (MUTLAK) : Belli olmayan herhangi 
"bir"e delalet eden şeydir. 

i:LJı iillı:J1 (MUTLAKA-I ; AMME): (Mantık 
ilminde), Mevzı1' için Mahmı11 olanın 
sübutu veya onun bilfiil ondan selb edil
mesiyle hakkında hüküm verilendir. icab 
olana misal bizim şu sözümüzdür: "Her 
insan, ıtlak-ı amın ile teneffüs edici
d_ir . "  Sel b '  e misal de şu sözümüzdür: 
" Insandan, ıtlak-ı amın ile teneffüs 
eden hiç birşey yoktur. " 

�_,��·1 L..i11:J1 ( M  U T L A K A - İ 
- İ 'TİBARİYYE): İtibar edenin mu'teber 
saydığı mahiyettir Aslında onun tahakku
ku yoktur. 

ii;ll:J1 (MUTABAKAT): Farklı olan iki şeyi 
ve birbirine zıd olan iki şeyi bir araya ge
tirmektir. Sonra sen, onu bir şart ile 
şartiadığın zaman, o ikisinin zıdlığı, bu 
şartın zıdlığı ile şart koşulması gerekir. 
Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi 

"Veren, sakınan ve tasdik eden kim
se ise . . .  " (Leyl: 5-6) Bu iki ayette, i'ta, 
ittikil ve tasdik ; men ' ,  istiğna ve 
tekzib'iiı zıddıdır. Birinci gurup, kolaylık 
için bir şarttır. İkincisi ise, zorluk için bir 
şarttır. 

h�ll:J1 (MUTAVAAT) Fiilin dön üş/ü o/ması: 
Müteaddi fiilin, ıiıef'Cılüne tealluk etme
sinden dolayı eserin hasıl olmasıdır. Ör. 
(:,:...D : 0y"l ::ı:,.:..s-)= "Kabı kırdım, o da 
kırıldı. Imdi burada "tekessür= kırılma" 
mutavı 'dır. Yani müteaddi fiil olan 
"kesertü"nün failine uyğundur. Lakin o, 
birşeyi müteallıkının ismiyle adlandırmak 
bakımından, kendisine mutava'ın delalet 
ettiği fiil için söylenir. 

WlkJ1 (MÜTALEA): (Tasavvufta), Hilafet 
yüklerini yüklenip taşımakla kaim olan 

arifler için, Hak Teaiii 'nın ibtidaen, yani 
onlardan taleb, isteme ve sorma ol
maksızın, tevfikatıdır. 

J):j1 (MUT AR RAF) : Kendisindeki iki 
fasılanın, vezinde farklı olduğu seci'dir. 
ör. 1 _, r.,ıı ;J:ili- :J� 1_, u� Jı �_;,.:; '1 ;J:J L.= 
"Size ne oluyor ki, Allah için bir 
vekar ummazsınız? Halbuki O, sizi 
merhalelerden geçirerek ya
ratmıştır , "  (NCıh: 13-14) Bu _ ayetlerde 
"vekar" ve "etvar"  kelimeleri vezn 
bakımından farklıdır. ' 

::,0_,JW1 (MAZNÜNAT): Haklar-ında racıh 
hüküm, nakizının tecvizi ile beraber veri
len kazıyyelerdir. Mesela: "Falan, gece 
dolaşıyor, öyleyse o hırsızdır. "  de-
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memiz gibi. Makbiitat ve Maznfinat'tan 
oluşturulmuş kıyas, Hatabet diye ad
landırılır. 

..:...,.ı....,;,.J ı ::.,... �1 (MUALLAK MİN'EL-
-HADİS): İsnadının başından bir veya daha 
çok ravl hazf edilmiş olan hadıstir. Hazf, 
ya isnadın başında olur ki bu Muallak'tır. 
Ya ortasında olur ki bu Munkatı'dır. Ya 
da sonunda olur, bu da Mürsel'dir. 

i�1 (MU'CİZE): Peygamberlik da'vasıyla 
ilğili olup, hayra ve mutluluğa çağıran, 
harik'ulade (=olaganüstü) bir olaydır ki, 
onunla, kendisinin Allah tarafından bir 
peygamber olduğunu iddia eden kimse
nin doğruluğunu göstermek kasdedilir. 

::ır.u.:..ı1 (MUİDDAT): Kendisine birşey daya
;.an şeyden ibarettirki , bu şey varlıkta 
onunla bir araya gelemez. Mesela, mak
sadiara ulaştıran adımlar gibi. Çünkü bu 
adımlar, maksadlarla beraber bir arada 
bulunamaz. 

i:i;..:J1 ( M  E O N E T ) :  Avamı ,  be la  ve 
sıkıntılardan kurtarmak için, onların ta
rafından zahir olan şeydir. 

i:;.��1 (MUARAZA) : Lügat bakımından; 
engel olma ve önleme biçiminde 
mukabeledir. Istılah olarak; üzerine 
hasının delll getirdiği şeyin hılafına delil 
getirmektir. 
Muarızın delili , eğer muallilin delilinin 
aynı olursa, "kalb" diye adlandırılır. Eğer 
sureti , onun sureti gibi olursa, "Muaraza 
bi ' l"misl" diye adlandırılır. Aksi halde 
"Muaraza bi'l-gayr" denir. 
Muarazanın takdirine gelince; mat!Gb 
üzerine bir delil ile istidlal olunciuğu za
man, hasım eğer onun mukaddemelerin
den bir mukaddemeyi veya onlardan her 
b i r i n i  be l ir leyerek menederse ,  
"Mücerred men'" ,  "Münakaza" ve 
"Tafsili Nakz" diye adlandırılır. Bunda 
şahide ihtiyac .duyulmaz: Eğer kendisiyle 
kuwetlenilen birşey zikredilmişse, "Men' 
için sened" diye adlandırılır. Eğer; 
"Bütün mukadderneleri ile senin 
delilin sahih değildir. " demekle muay
yen olmayan bir mukaciderne menet
mişse -ki bunun ma'nası, onlarda bozuk
luk var demektir- bu da "İcmali nakz" 

diye adlandırılır. Burada bozukluğa bir 
şah id gerekir. Onun müddeasını nakz et
meye bir delil getirmekle, ne muayyen 
ve ne de gayr-ı muayyen olmayan mu
kaddemelerden birşey menetmemişse, 
bu da "Muaraza" diye adlandırılır. 

0�1 (MUARREF): Tasavvuru ; birşeyin ,  
künhü ile veya başka her şeyden farklı ol
masıyla, tasavvurunu iktisab etmeyi ge
rektiren şeydir. 
Ta'rlf; nakıs haddi ve resmi içine alır. 
Bu ikisinin tasawuru, birşeyin hakikatının 
ta'rlfini gerektirmez. Bilakis başkalarının 
hepsinden onun farklı olmasını gerektirir. 
"Tasavvuru. . .  gerektiren şeydir. 
sözü, tasdikatı, ta'rlfin dışında bırakır. 
" İktisab etmeyi" sözü de, apaçık 
levazımına nisbetle melzCımu, ta 'r1fin 
dışında bırakır. 

:;c.:J1 (MEANİ): Karşısına lafızlar konulmuş 
olması bakımından zihnl suretlerdir. 
Akılda hasıl olan suret, lafız ile kasdedii
miş olması bakımından ma'na diye ad
landırılmıştır. O, lafızdan akılda hasıl ol
ması bakımından mefhfirn d i y e  
adlandırılmıştır. Herhangi birşeyin cevabı 
hakkında söylenmiş olması bakımından 
mahiyet diye adlandırılmıştır. Hariçde 
sübutu bakımından hakikat diye ad
landırılmıştır. Başkalarından farklı olması 
bakımından da hüviyyet diye ad
landırılmıştır. 

JkJ1 ( M U A L L İ L ) :  Delil i le hükmün 
isbatından dolayı kendisini nasbeden 
şeydir. 

�1 (MA'NA) : Birşey ile kasdedilen an
lamdır. 

��1 (MA'NEVİ): Kenisinde lisanın nas1bi 
olmayan şeydir. O ancak kalb ile bilinen 
bir ma'nadır. 

iJ_,�1 (MA'DÜLE) : Selb harfi birşey için 
cüz olan kazıyyedir. Gerek kazıyye, 
mucib olsun, gerekse salib olsun. Ya 
mevzfi 'dan olup, "mevzfi'u ·-.m·a'dfil" 
diye adlandırılır. Bizim "La-hayy (=cansız 
şey) cemaddır" sözümüz gibi. Ya da 
rnahmfil'den olup, "mahrnfilü ma'dfil" 
diye adlandırılır. "cemad, alim değildir" 
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sozumuz gibi. Yahut da, her ikisinden 
olup , " iki tarafı Ma'dfil" diye ad
landırılır. "La-hayy, alim değildir" 
sözümüz gibi. 

i:ı.:;c.:J1 (MUANEDE): Kendi sözünü ve arka
daşının sözünü bilmemekle beraber ilmi 
meselede körükörüne çekişmedir. 

!J;..:J1 (MA'RİFE) m a 'rifet: Aynıyle birşeye 
' delalet etmesi için konulmuş lafızdır. 
Ma'rife , yani belirli kelimeler şunlardır: 
Zami r l e r ,  alemler (özel isimler), 
mübhemler, elif-lam i le belirli kılınanlar 
ve bu ikisinden birine muzaf olanlar. 
Yine ma'rife (veya ma'rifet); birşeyi, 
olduğu gibi idrak etmektir. Bu, kendin
den önce. bilmemezlik (=cehl) bulunan 
bilmedir. Ilim böyle değildir. Bu neden
le, Hak Teala, arif değil, alim diye ad
landırılır. 

y;.:J1 (MU 'REB):  Surelen veya ma'nen 
amil vasıtasıyla, sonunda, lafzen veya 
takdiren, harekelerden biri veya harflerd
en biri bulunan kelimedir. 
D e n i l d i k i : M u ' r e b ,  arnil lerin 
değişmesyle sonu değişen kelimedir. 
(Arapçada ,  arnil in icabına göre, 
cümledeki kel imelerin sonlarının 
değişmesine i'rab ve böyle kelimelere de 
mu'reb denir. 
İ ' rab ; ya hareke ile olur, ya harf ile 
olur, ya da hazif ile olur.) (Avamil) (A.E.) 

J_,;.:J1 (MA'RÜF) : Şerlatta iyi olan her 
şeydir. 

�1 (MU'TELL) : Asıl (=kök) harflerinden 
biri illet harfi olan fiildir. İ ll et harfleri: 
Vav, ya ve elif'tir. Eğer illet harfi fa'da 
(yani fiilin başında) olursa, Mu'tell'el-ta, 
diye adlandırılır. Eğer ayn'da (yani orta
da) olursa, Mu'tell'el-ayn adı verilir. 
Eğer l a m  'da (yani sonda) olursa, 
Mu'tell' el-lam adı verilir. 

�1 (MUAMMA) : Sevğilinin ismini veya 
başka birşeyi şiirin beyti içine, ya tashif 
veya kalb veya hisab ya da bundan 
başkasıyla koymaktır. Vatvat 'ın, Berk 
şiirindeki şu sözü gibi: 

;.;) :,..ll! ı J.: �1 ;;. �ı �m 
Kurb'u a l ,  sonra onun bütün harfelerini 
kalbet. 
İşte bu, kalbi yakınına benden daha uzak 
olan kimsenin ismidir. 

J_/fı ::,':/�1 (MA' KÜLAT-1 ÜLA) : 
!<arşısında, haricde bir varlık olan şeydir. 
Insanın ve hayvanın tabiatı gibi. Çünkü 
bu ikisi, harici varlığa hamledilirler. Mes
ela, bizim: "Zeyd insandır, at hay
vandır" sözümüz gibi. 

i:;..;Gıı::,':/�1 (MA'KÜLAT-1 SANİYE) :  
Karşısında, haricde birşey olmayandır. 
Nev ' ,  cins ve fasl gibi. Çünkü bunlar, 
harici varlıklardan birşeye hamledilmez
ler. 

;_;..:J1 (MA'TÜH): Anlayışı az, sözü karışık, 
tedblri bozuk kimsedir. 

�! J�1 (MA'KÜL-İ KÜLLi): Haricde bir 
surete uyğun alandır. insan, hayvan ve 
gülen gibi. 

il.;.J1 (MU'TEZİLE): Vasıl İbn Ata ei 
Gazali'nin taraftarlarıdır. Hasan e l 
Basri'nin meclisinden ayrılmıştır. 
(Bu olay şöyle olmuştur: Bir gün Ha
san Basri'nin huzuruna bir adam girip: 
Ey d!nin imamı, Zamanımızcia bir cemaat, 
yani Hariciler ortaya çıktı. Büyük günah 
işleyeni kafir sayıyorlar. Diğer bir 
cemaat, yani Mürcie de, büyük günahı 
erteliyorlar "veya işleyeniere ümit veriy
orlar" ve; küfür ile taat fayda vermediği 
gibi, iman ile ma'sıyet de zarar vermez, 
diyorlar. Eğer biz buna inanırsak sen bi
zim için nasıl hüküm verirsin? dedi. 
Hasan Basri düşündü ve cevab vermed
en önce, Viisıl dedi ki: Ben, büyük 
günah işleyen mutlaka mü'mindir ve 
mutlaka kafirdir, diyemem. O, ikisi 
arasında bir yerdedir. "ei-Menzi letü 
beyn'ei-Menzileteyn . "  Ve dedi ki: Eğer 
büyük günah işleyen tevbe etmeden 
ölürse, cehennemde ebedl kalır. Çünkü 
ahirette ancak iki fırka. vardır. Biri cen
nette, diğeri cehennemde. Lakin onun 
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azabı, kalirden daha hafif olur. Cehen
nemdeki yeri , kafirlerin yerlerinin 
üstünde olur. 
Hasan Basri; "Vasıl bizden i'tizal etti, 
yani ayrıldı . "  dedi. İşte bu nedenle, 
V asıl ve taraftarları, Ayrılanlar an 
lamında; "Mu'tezile" diye adlandırıldılar. 
Bunlar, kulların fiilierinde kaderi, yani 
Allah'ın takdirini inkar etmeleri ve kulların 
fiilierini kendi kudretlerine isnad etmele
rinden dolayı da Kaderiyye diye lakab
landılar. 
Mu'tezile kendilerini, Adi ve Tevhid 
ashabı diye adlandırmışlardır. Çünkü on
lar dediler ki; kullar için en uyğun olanı 
yapmak Allah 'a vacibdir. itaat edene 
sevab ve asiye ceza vermek de O'nun 
üzerine vacibdir. O, üzerine vacib olanı 
asla ihlal etmez. Onlar, bunu adalet 
saydılar. Bir'den çok kadimler o l 
masından sakınarak, Allah'ın zatı ile kaim, 
hakiki sıfatlar bulunduğunu kabul etmedil
er. Bunu da Tevhid saydılar.) (Keşşaf) 
(A .E.) 

��1 (MUAMMERİYYE): Muammer İbn 
Abbad es -Sülemi 'ye nisbet edilen 
fırkadır. Bunlar dediler ki: Allah, cesed
Ierden başka birşey yaratmamıştır 
Araziara gelince; onları- cisimler icad 
eder. Bu, ya tab'andır, ateşin yakmak 
için olması gibi. Ya da ihtiyarendir, 
hayvanın elvan (yani nevi'ler) için olması 
gibi. 
Bunlar dediler ki: Allah Teala kıdem ile 
vasıflandırılamaz. Çünkü bu, zamani te
kaddüme delalet eder. Yüce ve- Ulu olan 
Allah ise, zamani değildir. O, kendisini 
bilmez. Aksi halde, bilen ile bilinen (alim 
ile ma'liim) birleşmiş olur . . Bu olamaz. 

4.-_,.t..:ll ( M A '  L 0 M i Y Y  E ) :  B u n 1 a r  
' Cazimiyye fırkası gibidirler. Ancak bun
lara göre; mü'min, Allah\ bütün isimleri 
ve sıfatlarıyla bilen (arif) kişidir. Böylece 
bilmeyen kimse, cahildir, o, m ü 'min 
. değildir. 

';>"il J�l (MA'LÜL-İ AHIR): Asla, birşey 
için illet olmayan şeydir. 

�1 (MA'SIYET): Emre kasden karşı gel-
mektir. 

iJ.llDı (MUGALATA) :  (Mantık ilminde) , 
fasid bir kıyastır, ki ya siiret yönünden 
olur, ya da madde  yönünden olur. 
Siiret yönünden olana gelince; key
fiyyet veya külliyyet veya c i h e t  
bakımından şartın bozulmasını intac eden 
bir heyet üzere olmasıyladır. Birinci 
şeklin kübrası cüz'iyyet veya sugrası, 
salibe veya mümekkine olduğu zamanki 
gibi. 
Madde yönünden olan ise; Matlub'un 
ve onun bazı mukaddemelerinin bir tek 
şey olmasıyladır. O, Matlub üzerine 
müsaderedir .  Bizim şu sözümüzde 
olduğu gibi: "Her insan beşerdir ve 
her beş er gülücüdür. Öyleyse her in
san gülücüdür. "  
Ya da madde yönünden olan, bazı mu
kaddemelerin doğruya benzeyen yalan 
olmasıyla olur. Bu da,  ya suret 
bakımından, ya da ma'na bakımından 
olur. Suret bakımından olana gelince; bu, 
bizim, duvara nakşedilmiş at sureti için 
söylediğimiz şu sözümüz gibidir: "O attır 
ve her at kişneyicidir ." Bundan; bu 
suret de kişneyicidir, sonucu çıkar. 
Ma'na bakımından olan ise; mucibde 
mevzu 'un varlığını gözetmemekten do
layıdır. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: 
"Her insan ve at insandır ve her in
san ve at, attır. "  Bundan, bazı insanın 
at olduğu sonucu çıkar. 
Sundaki galat şudur ki: İki mukaciderne
nin mevzu'u, mevcud değildir. Çünkü 
üzerinde insan ve atın tasdik edildiği 
mevcCıd birşey yoktur. Tabi! kazıyyeyi , 
külllnin yerine koymak da böyledi�. Bizim 
şu sözümüzde olduğu gibi: " I n s a n  
hayvandır ve hayvan bir cinstir. " 
Bundan, insanın cins olduğu sonucu 
çıkar. 
Denildi ki: Mugalata, gerçeğe benzeyen 
mukaddemelerden oluşturulmuş olup 
aslında gerçek değildir. Bu , "Safsata" 
diye adlandırılır. Ya da meşhur mukad
dernelere benzeyen mukaddemelerden 
oluşturulmuştur ki bu da "Müşagabe" 
diye adlandırılır. 

iJ.llDı (MUGALATA) :  Kat ' ıyyeye veya 
zanniyyeye veya meşhura benzeyen 
kazıyyelerden derlenmiş bir sözdür. 
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�:,ii:jl (MAGFİRET) Bağışlama: K a d i r  
olanın , kudreti altında olan kimseden 
sadır olan kötü ve çirkin bir davranışı 
örtmesidir. Hatta köle, efendisinin kusur 
ve aybını, onun azarlamasından korktuğu 
için örtse, ona mağfiret etti denmez. 

�J).:Jl (MAGRÜR); Bir adamın, yemtn veya 
nikah mülkü üzere olduğuna inanarak bir 
kadınla cinst ilişkide bulunması ve kadının 
(başkasından) çocuk doğurması, sonra da 
hak kazanmasıdır. İşte bu adam, Mağrur, 
diye adlandırılmıştır. Çünkü satıcı onu al
datmış, ona, kendisi için mülk olmayan 
bir cariye satmıştır. 

��� (MUGAYRİYYE) :  Mugayre İbn 
Said el-Aceli 'nin taraftarlarıdır. Bunlar 
dediler ki: Allah Teala, kalbi, hikmet kay
nağı olduğu halde, başının üstünde 
nurdan bir tae bulunan, nurdan insan 
suretinde bir cisimdir. 

�).:)1 (MÜFRED): Lafzının cüz'ü, ma'nasının 
cüz'üne delalet etmeyen şeydir. 

�).:)ı (MÜFRED): Sahth ta'rtfe göre; konul
muş olan lafzının cüz'ü, kendi cüz'üne 
delalet etmeyen şeydir. Müfred i l e  
Vahid arasıdaki fark şudur: Müfred, ba
zan haktkt olur, bazan da itibar! olur. O 
bazan bütün cinsler üzerine vaki olur. 
Vahid ise, ancak haktki vahid üzerine 
vaki olur. 

ki : O, bilmeden fetva veren cahil kimse
dir. 

Wc,..:.ıı �_,.fL (MEFHÜM'UL-MUVAFAKA) :  
' Mutabakat yoluyla sözden anlaşılan 

şeydir. 
WG..:J ı �_,.fL (MEFHÜM 'UL-MUHALEFE) : 

' İltizam yoluyla sözden anlaşılan şeydir. 
Denildi ki: Hükmün, konuşulanda sabit 
olmasının hılafına, susulanda sabit ol
masıdır. 

:,:..:Wl (MÜFESSER): Eğer genel ise tahsis 
ve eğer özel ise te'vil ihtimali kendisinde 
kalmayacak biçimde nass üzer inde  
yapılan açıklamadır. Bunda nassın ona 
zahir gibi ihtimal verdiğine işaret vardır. 
Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: 

��1 ;.+IS k,')(j(.:;.._; 
Bu ayette "Melaike" genel bir isim olup, 
Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi, 
tahsise ihtimali vardırt'_;. � �')(.)ı �Li ·�_ı:, 
Bu ayette, Melaike'den maksad, Cebrail 
aleyhisselamdır. 
Yukarıdaki ayette Allah Te ala ' nın ;  
"Küllühüm" sözüyle, tahsts ihtimali kesit
miştir. Lakin o ,  te 'vlle ve ayrılma 
(teferruk) üzere hamle muhtemeldir .  
Ancak Yüce Allah'ın "Ecmaun" sözüyle 
bu ihtimal de kesilmiş, böylece müfesser 
olmuştur. 

0\.i)wl (MÜFAREKAT): Kendileriyle kaim '�)Dı (MEFKÜD): Yeri bilinmeyen, diri mi, 
olan maddeden soyutmuş olan cevherler- yoksa ölümü olduğu bilinmeyen kaybol-
dir. muş kimsedir. 

i.::.�l.Wl (MÜFAVAZA) : Mal, tasarruf ve 
deyn (alacak-verecek) bakımından birbi
rine eşit olan iki kişinin ortaklığıdır. 

i.::.�l (MÜFAVVAZA): Mehr zikredilmeksi
zin veya kendisine mehr verilmemek 
üzere nikahlanan kadındır. 

�:,Dı (MÜFEVViDİYYE): Dünya halkı, 
Muhammed (s.a .v.) 'e tefvtz olundu (yani 
onun tasarruf ve idaresine bırakıldı), diy
en kimselerdir. 

�Wı�ı (MÜFTi-i MACİN): İnsanlara 
- · (şe;tatta) hile öğreten müftüdür. Denildi 

�[j � �G J� (MEF'ÜLÜ MA LEM 
YÜSEMME FAİLUHÜ) Faili belirtilmemiŞ /ii
lin mef'Cılü: Faili hazf edilmiş (kaldırılmış) 
olup onun yerine konulmuş her 
mef'Uidür. 

:;n._:Jıj;rJ1 (MEF'ÜL-i MUTLAK) : Bir fiilin 
failinden, o mezkur fiilin anlamında sadır 
olmuş şeyin (yani mef'ulün) ismidir. 

Bir fiilin failinden sadır olmuş 
şey . . .  " sözü ile, ondan sadır olmamış 
şeydan sakınılmıştır. Zeyd , Amr ve 
başkaları gibi. 

"Mezkur"  sözüyle de, (;i.� F-1) 
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"Ayağa kalkman beni hayrete 
düşürdü." gibisinden sakınılmıştır. Çünkü 
"kıyamüke=ayağa kalkman" , zikredilmiş 
bir fiilin failinin yaptığı şeyden değildir. 

"Fiilin anlamında" sözü L,-ol;..s � ))= 
"Ayağa kalkınarnı kerih - gÖrdÜm. 
g ib i s i nden  sak ınmad ı r .  Çünkü 
"kıyami=ayağa kalkmam" ,  her ne kadar 
zikredilmiş bir fiilin failinden sadır olmuşsa 
da, ancak bu onun anlamında değildir. 
(Mutlak mef'fil; fiilden sonra gelen 
mensfib=üstünlü masdardır, o fiille aynı 
köktendir. 
Mutlak mef'filün üç çeşidi vardır: 
1- Te'kid=pekiştirme için, fiilin masdan 
tekrar edilir. Ör. (ı;...s (.4)1 :J)'ı ;:..5)= 
"Çocuk camı öyle bir kırdı ki! "  
Il- Nev' - i  beyan: Çeşit belirtmek için. 
Ör. (:,.,lı ı � :,L;Jı :.ıı..;. i::'J)= "Halid kapıyı 
hırsız açışıyla açh." 
III- Adedi beyan=Sayı belirtmek için. 
Ör. ('&! �__,..:Jı J.Sl)= "Hasta bir def'a 
yedi. ") (A.t.) 

"-! :ı;.:..:.ı1 (MEF'ÜL'ÜN BİH) : Harf-i cerr 
vasıtası olmaksızın veya harf-i cerr 
vasıtasıyla failin fiili kendi .g_zerine vaki 
olmuş mef'Gidür. 
Arnili zikredilmiş olduğu zaman;_Zarf-ı 
Lağv veya istikrar ile ya da mukaddsren 
hasıl olmasıyla beraber oıl:ıuğı..ı zaman, 
Zarf-ı Müstekar diye de adlandır-ılır., . .· ı ' . 

....,_; J�1 (MEF'ÜL'ÜN FiH): La:fzen veya 
takd!ren, zikredilmiş bir fiil, kendisinde 
işlenmiş olan mef'fil'dür. 
(Mef'fil'ün fih şöyle de ta'rif edilebi
lir: Fiilin işlendiği yeri veya zamanı bildi
ren mef'Gidür. Türkçedeki zaman ve  
yer zarfı karşılığıdır.) (A.E.) 

:J :ı;.:..:.ı1 (MEF'ÜL'ÜN LEH): Fiili sonuç
landırmaya çalışma sebebidir. (Yani sebeb 
bildiren mef'GI'dür.) Ör. (:.J 'l ... ,,,'G �.:,..::..) = 
"Onu terbiye etmek için dövdüm. "  
gibi. 

ma'mGlüne arkadaşlık etmek için vav'dan 
sonra zikredilmiş mef'Gidür. 
(Diğer bir deyimle, mef'fil'ün maah: 
Fiilin işlenmesinde fail ile beraberlik bildi
ren mef'Gidür. Maiyyet=beraber l ik  
vav'ından sonra gelir ve mensGbdur.) 
Bu da ya lafzen olur. Ör. (�G : c.ıı .;:,Z.ı) 
=Su, odun ile beraber yükseldi (veya 
eşit oldu) . "  Ya da ma'nen olur. Ör. (C. 
ı.ı::;� �G)= "Senin, Zeyd ile beraber 
durumun (veya işin) nedir (Zeydle aran 
nasıl)?" gibi. 

5:.�1 (MUKADDEME): Kimi kez, aşağıda 
gelen bahisler kendisine dayanan şeye 
denir. Kimi kez; kıyasın cüz'ü kılınan 
kazıyye'ye denir Kimi kez de; delilin 
doğruluğu kendisine dayanan şeye denir. 

yGJI t.:li. (MUKADDEMET'ÜL-KiTAB): 
Kitabla irtibatından dolayı, maksada 
başlamadan önce kitabın başında zikredi· 
len (önsöz, giriş veya başlanğıç)dır. 
İlmin mukaddemesi; başlamak, kendi· 
sine dayanan şeydir. Kitabın mukadde· 
mesi, ilmin mukaddemesinden daha ge
neldir. İkisi arasında mutlak genellik ve 
özellik farkı vardır. 
Mukaddeme ve Mebadi arasındaki farka 
gelince; Mukaddeme, Mebadi'den daha 
geneldir. B u ,  meseleler kendisine 
vasıtasız dayanan şeydir. Mukaddeme 
ise, meseleler kendisine vasıta i le veya 
vasıtasız dayanan şeydir. 

5:.�1 (MUKADDEME) :  Birşey içindeki 
şeyin, kendisine dayandığı şeydir. 

�_)jl 5:.�1 (MUKADDEME-İ GARIBE): Ne  
'bilfiil , n e  d e  bilkuvve, kıyasta zikredilmiş 
olmayan mukaddemedir. Nitekim biz: (a) 
eşit_tir (b) ve (b) eşittir (c) dediğimiz za
man, bundan, garlb bir mukaciderne 
vasıtasıyla, (a) eşittir (c) sonucu çıkar. 
Yani, birşeye eşit olana eşit olan her şey, 
bu şeye de eşittir. 

J:,W1 (MUKA YYED ) :  Bazı sıfatları için 
kayıtlanmış olan şeydir. 

� j_:..:ı..:)1 (MEF'ÜL'ÜN MAAH): Fi i l in  �li:J1 (MAKATI') Makta 'lar: Kendilerine ,  
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zarCıriyyat ve müsellemattan ,  devr, tes
elsül ve idima-ı nakizeyn gibisinden olan 
hüccet ve delillerin eriştiği rnukaddeme
lerdir. 

::,;�;,ı:Jl (MAKBÜLAT): Kendisine inanılan 
kimseden alınan kazıyyelerdir. Bu ya, 
peygamberlerin mu'cizeleri ve velllerin 
kerametleri gibi semavi bir durumdan 
dolayıdır. Ya da ilim ve zühd ehli gibi akıl 
ve dinin çokluğu ile ihtisas etmiş ol
masından dolayıdır. Bunlar, Allah'ın em
rine ta'zimde ve Allah'ın yaratıkianna 
şefkatle oldukça faydalıdır. 

�':!):.)1 (MEKÜLAT): Kendilerinde hareket 
vaki olan şeylerdir. Bu da dörttür. Birin
cisi: Kemm'dir. Bunda hareketin vukCı'u 
dört vecih üzeredir . Birincis i :  T e 
ha lhü l 'dür. İkincisi : Tekasüf ' tü r  
Üçüncüsü: Nümuv 'dur. Dördüncüsü: 
Zübfd'dür. 
Kendis inde hareket vak i '  o lan 
M e k u l a  t 'tan ikincisi ,  Keyf'tir Bu 
Mekulat'tan üçüncüsü; Vad'dır. Feleğin, 
kendi üzerinde hareket etmesi gibi . 
Çünkü o, bu hareketle bir yerden diğer 
bir yere hareket etmez. Zira onun hare
keti Eyniyye 'dir. Lakin bu hareketle 
onun durumu değişir. 
Bu MekfiHH'tan dördüncüsü: Eyne 'dir. 
O, mütekellimin, hareket diye ad
landırdığı N u k l e  'dir. Geri kalan 
MekCılat'ta hareket vaki' olmaz. Mekfilat 
on'dur. Şu beyt bunları zabtetmiştir. 

.:,-:....ı.J1 .;..,Jı :ı.-.r ;J 
....G ı CJ ._...1 u...:.s:.., r� :..ı 

�G:W1 (MİKDAR): Arazi ittisaldir. Bu, cismi 
ve nev'i suretten başkadır Çünkü 
mikdar, ya bir tek imtidaddır ki o hattır. 
Ya da ikidir ki o satıhtır veya üçtür ki o ,  
ta'liınl cisimdir. 
Mikdar; lüğat olarak, kemmiyyet 'tir. 
Istılah olarak; iştirak ile, cisim, hat, sath 
ve ağırlığı içine alan muttasıl kemmiyy
ettir. 
Mikdar, hüviyyet, şekil ve ta'limi ci
sim, bunların hepsi, hakimierin ıstılahında 
bir anlamda arazlardır. 

�1 � (MUKTEZE 'N-NASS) : Kendi
sine lafız delalet etmeyen ve lafızlanmış 
olmayan şeydir. Lakin şer'i veya akli ol
masından daha genel olması, lafzın 
zarCıretinden olur. 
Denildi ki: Bu, mantCıku tashih için, 
manttik olmayanı mantCık kılmaktan 
ibarettir. Bunun misali: (W� :,.,_;ı)= "Bir  
boyun azad etmektir.'' kavfidir k i  bu, 
Rakabe 'nin, memlfike olmasından do
layı şer'an mukteza'dır. Çünkü Adem 
oğlunun malik olmadığı şeyde azad yok-
tur. imdi kelamın takdiri : (..r_,.t.:. <.:;j�:,._;..;.;ı 
olduğu için, ona "memlıike " ' kelimesi 
ilave edilir. 

:..J �1 (MUKARR 'UN-LEH) : Başkas ı  
üzerine kendisi için neseb ikrar edilen 
kimsedir. Şöyleki: Bir adam; bu şahıs, 
benim kardeşimdir, diye ikrar etse, bu, 
başka bir kimsenin, onun babası olduğunu 
ikrar etmektir. 

�\LJ1 (MUKAYEZA): Ticaret malını, ticaret 
malı ile satmaktır. 

�1 (MAKZİ): Kulun kendisinin, isti'dadı 
' ile, Hazret-i ilahiyye 'den istediği 
şeydir. 

�..w.Jı ::,_. �1 (MAKTÜ'  MİN 'EL
, 'HADIS): Tabii 'nin sözlerinden ve fiilie

rinden olup onlardan mevkCıfen gelmiş 
olan hadistir. 
(Maktu' hadis; Tabiin'den rivayet edilen 
kavl, fiil ve takrirdir. Maktfi', isoadının 
ve metninin durumuna göre; sahih, ha
sen, zayıf sıfatlarından birini alabilir. 
Mak tu 'un sahih ve hasen oluşu, değil 
Resul-i Ekrem (s . a .v.)den , Sahabe'den 
alındığı anlamına bile gelmez. Aksine 
bizzat T a b ii n 'den rivayet edildiği 
anlaşılır. )  (H. Istılahları) (A.E.) 

�lk.l1 (MAKAM) : Hakikat ehlinin ıstılahında, 
bir çeşit tasarrufla kendisine ulaşılan 
şeyden ibarettir. 
(Makam; lügatta, durulan yer, demektir. 
Çoğulu: Makamat, gelir. 
Sôfiyye'ye göre makam; kul üzerinde 
sabit olan bir vasıftır. Eğer sabit olmaz da 



MİM BÖLÜMÜ 221 

geçıcı olursa Mil diye adlandırılır. Ehl-i 
M a a  n i 'ye göre makam , hal ile 
eşanlamlıdır. Bu iki kelimenin anlamlarının 
birbirine yakın olduğu da söylenmiştir. 
"Keşşaf" 
Sarrac, el-Luma' adlı kitabında diyor ki: 
"Eğer Makfunat'ın ma'nası nedir? de
nilirse, cevaben denir ki: Onun 
ma'nası; ibadetler, mücaheler ve 
riyazat ile kulun Allah önünde ka
zandığı yerdir." 
Aynı zamanda, dince kutsal olan, bir 
büyüğün hatırasını taşıyan yerlere de 
makam denir. "Makam-ı İbrahim" gibi. 
Birisi, başka bir yerde ölürse, memleke
tinde veya hatırasını taşıyan bir yerde, 
ona Fatiha vermek, onu andırmak için 
yapılan merkade de "Makam " denir.) 
(T Dey.) (A.E.) 

..s.GL.lı (MUKTEDI): İftitah tekbiriyle beraber 
imama yetişmiş olan kimsedir. 

:ı.s::.ıı (MEKAN) : Hakimiere göre, mahvi 
olan cismin dış yüzeyine temas eden havi 
cismin iç yüzeyidir. 
Mütekellimlere göre, cismin işgal ettiği 
ve içine boyutlarının girdiğ i ,  müte
vehhem (varsayılan) boşluktur . 

�-{lı :ı.s::.ıı (MEKAN-I MÜBHEM): İsmi olan 
bir mekandan ibarettir ki, onun bununla 
adlandırılması, müsemmasında dahil ol
mayan bir durum sebebiyledir. Half :  
Arka gibi. Çünkü bu mekanın, "arka" 
diye adiandıniması ancak, arka 'nın, bir 
yönde olması sebebiyledir, ki bu onun 
müsemmasında dahil değildir. 

:;_ � 'J ı :ı.s::.ıı (MEKAN-I MUAYYEN): İsmi 
olan bir mekandan ibarettir ki ,  onun bu
nunla adlandınlması, müsemmasında dahil 
olan bir durum sebebiyledir. Dar=ev  
gibi. Çünkü onun bununla adlandırılması; 
duvar, tavan ve daha başka sebebiedir 
ki hepsi onun müsemmasında dahildir. 

>.;Jı (MEKR): Hak Teala tarafından olursa; 
muhalefete rağmen ardısıra ni 'metler 
gönderme, kötü edebe rağmen hali ibka 
etme, çaba harcamadan kerametler 
göstermedir. 
Kul tarafından olursa; insana, farkına 

varmadığı yönden kötülük ulaştırmadır. 
(Bir kimseyi hile ile aldatmadır.) 

:;,Dı (MUKE'AB) Küb: Altı yüzeyi olan ci
simdir. 

�;.01 (MÜKABERE): Doğruyu göstermek 
için değil de, hasını susturmak için , ilmi 
meselede ağız kavğasıdır. 

�;.�ı (MÜKABERE): Kendisinde doğruyu 
gösterme 
çekişmedir. 

maksadı  bu lunmayan 

Denildi ki: Mükabere; gerçeği bildikten 
sonra, onu savunmadır. 

ili�ı (MÜKAŞEFE) :  Beyan ile nitelen
meyen huzurdur. 

�G�ı (MÜKAFAT): İhsana, misli veya faz
lasıyla karşılık vermektir. 

4.-:s-:..:ıı (MÜKERREMİYYE): Mükerrem el-
- Aceli'ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar de
diler ki: Namazı terkeden kafirdir. Ancak 
bu, namazı terkettiği için değil, Allah'ı bil
mediği içindir. 

�_,)::.:.Jı (MEKRÜH): terk edilmesi üstün ge
len şeydir. Eğer harama daha yakın olur
sa, keraheti tahrimi olur. Eğer helale 
daha yakın olursa, tenzihi o 1 u r  
işlenmesine ceza gerekmez. 

�l ı..S;�ı (MÜKARİ-İ MÜFLİS) : H ay 
vanı kiraya verip kirayı alan ve yolculuk 
zamanı gelince hayvanı olmayan kimse
dir. 
Denildi ki: Mükari-i müflis; kirayı kabul 
edip deveyi kiraya veren ve oysaki deve
si olmayan, ne yuk taşıyacak hayvanı ve 
ne de hayvan satın alacak malı bulun
mayan kimsedir. 

::,_,tt.Jı (MELEKÜT): Ruhlara ve nefislere 
özğü olan gayb alemidir. 

�� -, :�1 1 :)(Jı (MELE-İ MÜTEŞABİH) :  E n 
büyük felekten muhaddeb · (dış bükey) 
olan yüzeyden başka fetekler ve unsur
lardır. O, m e le 'de müteşabih ve zahir 
olan yüzeydir ki, onun cüzleri, tabiat
larında birleşmiş olur. 
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j)d1 (MELAL) Usanma, bıkma: Birşeye çok 
çalışmaktan insana arız olan gevşeme ve 
bıkmadır ki, yorulup usanınayı ve ondan 
yüz çevirmeyi gerektirir. 

:ıır.l1 (MÜLK ) :  Tabi! mahsCısattan olan 
şehadet alemidir. Mesela, Arş ve Kürsl 
gibi .  Tenzihi ve unsuri olan kuruluk, 
yaş l ık ,  s ıcakl ık ve soğukluğun 
mecmCı'undan ayrılmış olan hayalin tasar
rufu ile terneyyüz eden her cisim gibi ki, 
bunlar, unsurlardan oluşmuş her cisimdir. 

:ill.J1 (MiLK) : �lfJHft"i}·\ ıstılahında 
-m ilk; insan ile birşey arasında şer'! bir it
tisal (=birleşme) dir ki, o insanın onda ta
sarruf etmesini serbest kılar ve başkasının 
onda tasarruf etmesini meneder. 
Birşey, memlilk olur da, merkilk olmaz. 
Lakin birşey memlilk olmadan merkilk 
(köle edilmiş) olamaz. 

:illJ1 (MELEK) : Çeşitli şekiliere giren , 
nCırani, latif bir cisimdir. 

�1 �1 (MÜLK-İ MUTLAK): Bir kimse, 
belli bir sebeb beyan etmeden , birşeyin, 
kendi mülkü olduğunu iddia edip, buna 
birşey ilave etmemesidir. Eğer; "b e n 
onu satın aldım" veya "varis oldum" ,  
derse, mutlak mülk iddiası olmaz. 

kl:J1 (MELEKE) : Nefiste yerleşmiş bir nite
liktir. Bunun hakikatı şudur: Fiillerden bir 
fiil sebebiyle, nefs için bir hey'et (durum) 
hasıl olur ve bu hey'ete, nefsani key
fiyyet denir. Çabucak yok olmaya 
devam ettiği sürece "halet" diye ad
landırılır Tekrarlanır ve nefs ona alışır da 
bu keyfiyet nefiste yerleşir ve yok olması 
yavaşlarsa, bu, "Meleke" olur. Bu fiile 
kıyasla da adet ve karakter olur. 
(Meleke, dediğimiz alışkanlık ancak işlerin 
arkası kesilmeden tekrarlanmasıyla husfıle 
gelir. işler unutulursa , o işlerden doğan 
meleke de unutulur.) (Mukaddime) (A.E.) 

i'.j'iJ1 (MÜLAZEMET): Lügat bakımından; 
" Birşeyin birşeyden ayrılması 
imkansız olması" demektir. Lüzum ve 
telazüm de bu anlamdadır. 

Istılah bakımından; bir hükmün, diğerini 
iktiza edici olmasıdır. Şu anlamdaki ; 
hüküm şayet vaki olsa, diğer hükmün 
vukCı 'unu zarCıri olarak iktiza eder. 
Gündüz, dumanın ateşi ve gece , ateşin 
dumanı gerektirmesi gibi. 

;�1U1 i'.j)LJ1 (MÜLAZEMET-İ AKLİYYE}: 
Lazımın hılafını tasavvur etmek akıl için 
mümkün olmayan şeydir. Beyaz olduğu 
sürece, beyaz için beyazlık gibi. 

��L.Jı Lj)LJ1 (MÜLAZEMET -İ ADİYYE): 
Lazımın hılafını tasavvur etmek akıl için 
mümkün olan şeydir. İttifak imkanıyle 
tanrılığın teaddüdünü takdir üzere alemin 
fesadı gibi. 

; � �jGJI Lj'LJ1 ( M ü L A  z E M E T - İ 
HARİCİYYE) : Birşeyin , diğer birşeyi 
haricde, yani aslında iktiza eder olmasıdır. 
Şöyle ki; haricde melzilmun tasavvuru 
her sabit oldukça, onda lazımın tasavvu
ru da sabit olur Yukanda zikredilen 
misalde olduğu gibi. Ve "iki" için, çiftlik 
gibi. Zira haricde "iki"nin mahiyeti her 
sabit oldukça, onda onun çiftliği de sabit 
olur. 

iillz.:JI Lj'i.J1 (MÜLAZEMET-İ MUTLAKA}: 
Birşeyin, diğer birşeyi iktiza eder ol
masıdır. Birincisi, "Melzfim " diye ad
landırılandır. İkincisi ise, "Lazım" diye ad
l and ı r ı l and ı r  Mese l a , güneş in  
doğmasından dolayı gündüzün var olması 
gibi. Çünkü güneşin doğması gündüzün 
var olmasını gerektirir. Güneşin doğması 
Melzilm, gündüzün varlığı ise Lazım'dır. 

�JJI Lj'i.J1 (MÜLAZEMET-İ ZİHNİYYE}: 
Birşeyin, zihinde diğer şeyi iktiza eder ol
masıdır. Yani her .ne zaman zihinde 
Melzfim 'un tasavvuru sabit olsa, onda 
Lazım'ın tasavvuru sabit olur. Körlük için 
görmenin lüzCımu gibi. Zira zihinde, 
körlüğün tasavvuru her sabit oldukça, 
onda görmenin tasavvuru da sabit olur. 

4.)d1 (MELAMİYYE): Bunlar, içlerindekini 
dışiarına vurmayan kimselerdir. GCıya 
bunlar, ıhlasın kemalini gerçekleştirmeye 
çalışırlar. Gayb alanında nasıl tekerrür et
tiyle öylece, işleri yerlerine koyarlar. 
İrade ve bilgileri, Allah'ın irade ve bilgi-
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sine muhalefet etmez. Sebebleri ancak 
onların nefyini gerektiren yerde nefye
derler ve onları ancak sübCıtlarını gerekti
ren yerde isbat ederler. Çünkü sebebi bir 
yerden kaldıran, onu koyanı isbat etmiş 
olur ki böylece şüphesiz ahmaklık etmiş 
ve onun kadrini bilmemiş olur. Bir yerde 
ona itimad eden kimse de onu nefyetmiş 
olur ki, böylece şüphesiz şirk koşmuş ve 
sapıtmış olur. 
(Gaya şu kudsi hadis) bunlar hakkında 
gelmiştir: "Benim velilerim kubbele
rim altındadır. Onları Ben'den 
başkası bilmez. " 

.;..W��1 (MÜMTENİ ' Bİ'Z-ZAT): Zat ı 
için: yokluğunu gerektiren şeydir. 

dll� �1 (MÜMKİN BiZ-ZAT): Zatı için, 
varilk ve yokluktan birşey iktiza etme
meyi gerektiren şeydir. Alem gibi. 

f.LJı �1 (MÜMKİNE-i AMME): Hükme 
muh�lif olan· taraftan mutlak zarCıretin 
selbedilmesiyle hakkında hüküm verilen 
şeydir. Eğer kazıyye hakkındaki hüküm 
icab ile olursa, imkan mefhCımu, selb 
zararetinin selbi olur. Eğer kazıyye 
hakkındaki hüküm sel b ile olursa, onun 
mefhamu icab zararetinin selbi olur. 
Çünkü o, selbe muhalif olan taraftır. 
Eğer biz; "Her ateş genel imkan ile 
sıcaktır ." dersek, bunun ma'nası şudur: 
" Sıcaklığın ateşten selbedilmesi 
zarfiri değildir. "  Eğer biz; "Sıcak olan
dan hiç birşey, genel imkan ile 
soğuk değildir. " dersek, bunun ma'nası 
şudur: "Sıcak olan için soğukluk idl.b 
etmesi, zarfiri değildir. "  

i:.Wı ts::._:.ı1 (MÜMKİNE-i HASSA): Icab 
ve se!b yönünden mutlak zarCıret selbiyle 
hakkında hüküm verilendir. Eğer biz; 
"Her insan, özel imkan (imkan-ı hass) 
ile yazıcıdır veya insandan hiç birşey 
özel imkan ile yazıcı değildir ." dersek, 
bunun manası şudur: "İnsan için yaz
manın icab etmesi ve bunun ondan 
selb edilmesi zarfiri değildir. " 
Lakin icab zararetinin selb edilmesi; 
olumsuz, genel bir imkandır.Ya da selb 
zarCıretinin selbi, mGcib olan genel bir 
imkandır. 

Mümkine-i hassa; gerek macib, gerek
se salib (yani olumlu veya olumsuz) olsun, 
onun terkibi, genel olan iki mümkinden 
olur. Bunlardan biri milcib, diğeri salih 
olur. Onun milcib olanı ile salih olanı 
arasındaki fark, ma'nada değil, lafızdadır. 
Hatta icabi olan bir ibare ile ifade edilse, 
milcib olur. Selbi olan bir ibare ile ifade 
edilse salih olur. 

iJ.:,.:.:l1 (MÜMEVVEHE) : Dışı, içine aykırı 
olan şeydir. (Veya hayali, düzme, uydur
ma şeydir.) (A.E.) 

h;d1 (MÜMANEA) : · Soran kimsenin, 
delilsiz sebeb gösteren kişinin gerekli 
kıldığı şeyi kabul etmekten çekinmesidir. 

�_,:ı:.:J1 (MEMDÜD) :  Kendisinde , eli f'ten  
sonra hemze bulunan kelimedir. Ör. 

t :  w- .  : r>J=Kisa, rida gibi. 

::,c;�1 (MENSÜBAT):  Mef'Cıliyyet işareti 
taşıyan kelimedir. 

�� :.rw _;ır � y_, 'a� ',l1 ( M E N S Ü B  
, Bİ'LA;L:LiiTi i.i NEFYİ'L-CİNS) C i n s i  

nefy için olan LA ile mensüb olan: B u  "la" 
kendisine dahi l  olduktan sonra , 
müsned'ün ileyh olan kelimedir. 

J�1 (MUNSARIF): Kendisine, tenvin ile 
beraber cerr dahil olan kelimedir. 

J�wı (MÜNADA): Lafzen veya takdiren , 
(;.'�1)= Ed'il= Çağırıyorum, yerine geçen 
bir harf ile, gelmesi istenilen şeydir. 

y_,J::..lı (MENDÜB) : Ya ile "nedbi" veya 
vav ile "m e n d il b "  vezninde gelip, 
"üzerine acınmış, sızlanılmış şey" de
mektir. 
Fakibiere göre; yapılması, terkedilme
sinden, Şari' nazarında üstün olan ve terk 
edilmesi de caiz olan şeydir. 

:.,O.,tJ1 (MENKÜS) :  Sonunda , kendinden 
öncesi esireli olan "ya" harfi bulunan 
isimdir. (?Lil1)= Kadi gibi. 

i);w1 (MÜNAZARA): Lügat bakımından , 
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"nazir "den veya "basiret ile na
zar"dandır. 
lstılah olarak; doğruyu göstermek için, 
iki şey arasındaki nisbette, iki taraftan 
hasiret ile bakmaktır. 
(Mü n a  z a r a : Kurala uyğun olarak, 
karşılıklı konuşma, tartışmadır.) (A.E.) 

�Wl (MÜNAKAZA): Lügat bakımından; 
iki sözden birini diğeri ile ibtal etmektir. 
lstılah olarak; delilin mukaddemelerin
den belli bir mukaddemeyi menetmektir. 
Münakaza 'da, mukaddemenin, Evve
liyyat 'tan ve Müsellimat'tan olması şart 
kılınmıştır ve onun menedilmesi caiz 
değildir. Amma eğer Tecerrübiyyat , 
Hadsiyyat ve Mütevatirat'tan olursa, 
onun menedilmesi caizdir. Çünkü o ,  
başkası üzerine hüccet değildir. 

�1 (MANTlK) : Kanuni bir alettir, ki 
ona uymak zihni, fikirde hata etmek
ten korur. Mantık, ali ve arneli bir ilim
dir. Nitekim hikmet (yani felsefe) de, ali 
olmayan nazari bir ilimdir. Alet , cins 
men zilesindedir. 
"Kanuni" sözü, san'atlar erbabına ait 
cüz'i aletleri ta'rffin dışında bırakır. 
"Ona uymak zihni fikirde hata et
mekten korur. "  sözü, uyulması zihni, fi
kirde değil de, sözde hatadan koruyan, 
ulum-i arabiyye gibi kanun! ilimleri ta'rffin 
dışında bırakır. 

�1 (MUNFASILE ) :  Beraberce hem 
doğru ve hem yalan hususundaki iki 
kazıyye arasında aykırılık (=tenaff) ile , 
hakkında hüküm verilen şeydir. Yani bu 
ikisi tasdik edilmezler ve yalanlanmazlar. 
Ya da bu, sadece doğrucia olur, yani o 
ikisi tasdik edilmezler. Fakat o ikisi bazan 
yalanlanırlar. 
Ya da sadece yalancia olur, yani bu ikisi 
yalanlanmazlar ve bazan tasdik edilirler 
diye hakkında hüküm verilir. Ya da bu 
aykırılık selbedilir. 
Eğer Munfasıle hakkında aykırılık ile 
hükmedilirse ,  o, mucib olan Mun
fasıle'dir. Eğer aykırılık, doğru ve yalancia 
olursa, hakikat diye adlandırılır. Bizim şu 
sözümüzde olduğu gibi: "Bu sayı, ya 
çifttir, ya da tek'tir. "  Şüphesizki bizim: 

Bu sayı çifttir ve bu sayı tektir, sözümüz, 
beraberce doğrulanmazlar ve yalanlan
mazlar da. 
Eğer Munfasıle hakkındaki hüküm 
sadece doğrulukta aykırılık i le olursa, o 
Mani 'ul-cem'dir. Bizim şu sözümüzde 
olduğu gibi: "Bu şey, ya ağaç ya da 
taş olmalıdır. " Zira bizim; bu şey 
ağaçt ı r ,  şu şey taştır, dememiz 
doğrulanmazlar. Bu şeyin hayvan ol
masıyla bazan yalanlanırlar. 
Aykırılık ile olan hüküm sadece yalancia 
olursa, Munfasıle, Mani'ul huluv'dür. 
Bizim şu sözümüzde olduğu gibi : "B u 
şey, ne taş, ne de ağaç olmaz. "  Zira 
bizim; bu şey ağaç değildir ve bu şey 
taş değildir, sözümüz yalanlanmaz. Aksi 
halde elbette o şey beraberce, hem ağaç 
ve hem de taş olmuş olur. Bazan bu 
şeyin hayvan olmasıyla tasdik edilirler. 
Eğer hüküm, aykırılığın selbi ile olursa, o, 
salib olan Munfasıla'dır. 
Eğer hüküm, doğru ve yalancia aykırılığın 
selbi ile olursa, o hakiki salib olur. Bizim 
şu sözümüzde olduğu gibi: "Bu insan, 
ya siyah ya da katib değildir." Zira bu 
ikisinin bir arada bulunması caizdir ve bu 
ikisinin irtifaı da caizdir. Eğer hüküm, 
sadece doğru olanda aykırılığın selbi ile 
olursa, o, mani'ul-cem' olan salibdir. Bi
zim şu sözümüzde olduğu gibi: "Bu in
san, ya hayvan ya da siyah değildir. "  
Zira bu ikisinin bir arada bulunması caizdir 
ve bu ikisinin irtifaı caiz değildir. 
Eğer hüküm, sadece yalancia aykırılığın 
selbi ile olursa, o, mani'ul-huluv olan 
salib olur. Bizim şu sözümüzde olduğu 
gibi: "Bu insan ya rumi, ya da zenci 
değildir. "  Zira bu ikisinin irtifaı caiz olur, 
bir arada bulunması caiz olmaz. 

t . ..:�',11 (MÜNTEŞ İRE) :  (Mantık ilminde) ; 
mevzQ' için mahmul'ün sübQtu zarureti 
ile veya zat'a göre devamlı olmayıp, 
mevzu'un varlığı vakitlerinden belli ol
mayan bir vakitte onun ondan selbedil
mesiyle hakkında hüküm verilen şeydir. 
"Bizzariire her insan, devamlı değil, 
herhangi bir vakitte soluyucudur. "  
sözümüz gibi, eğer mucib olursa, onun 
terkib i ,  mut lak münteşire o lan 
mucibedendir O da biz im şu 
sözümüzdür: "Bizzariire her insan he-
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rhangi bir vakitte soluyucudur." Yine 
onun terkibi genel olan mutlak 
salibed�ndir. Bizim şu sözümüzde olduğu 
gibi: "Insandan bi'l-fiil soluyan hiç 
birşey yoktur . "  Bu, la-devam 'ın 
mefhGmudur. 
"Bizzarure, insandan, devamlı değil, 
herhangi bir vakitte soluyan hiç 
birşey yoktur. " sözümüz gibi, eğer salib 
olursa, onun terkibi, münteşire olan 
salibedendir -ki bu, birinci cüz'dür- ve 
genel olan mutlak mGcibedendir -ki bu 
da la- devamdır. 

J#1 (MENKÜL) : Birinci ma'nada kul
lanılmasının terk edHmesi ile ma'nalar 
arasında ortaklaşa olan şeydir. Birinci 
ma'nadan nakledildiği için Menkul d iye 
adlandırılır. 
Nakleden ya şeriattır ki bu takdirde, Şer'i 
Menkul olur. Salat ve Savm g ib i .  
Lügatta; SaUit, dua; Savm ise, mutlak 
olarak tutma anlamına gelir. Sonra bu iki
sini şeriat;. niyet ile beraber özel 
rükünlere ve özel bir tutmaya (yani Na
maz ve Oruç anlamlarına) nakletmiştir. 
Şer'i olmayana gelince; bu ya genel 
örftür ki Orfi MenkOl 'dür ve O r fi 
Hakikat diye adlandırılır. Dabbe kelimesi 
gibi. Çünkü dabbe ,  Lügatın aslında, 
yeryüzünde gezinen her şey için kul
lanılır. Sonra genel örf onu; at, katır ve 
eşşekler gibi dört ayaklılara isim olarak 
nakletmiştir. 
Ya da (şer'i olmayan nakil), özel örftür. 
Bu, ıstılahi Menkul, diye adlandırılır. 
Nahivcilerin ve yöneticilerin (nuzzar' ın) 
ıstılahı gibi. 
Nahivcilerin ıstıHihı, fiildir. Çünkü fiil, 
failden ortaya çıkan şey için konulmuştur. 
Yemek, içmek ve vurmak gibi . Sonra 
nahivciler onu, üç zamandan birin� 
yakınlığı olup, kendisinde bir ma'naya 
delalet etmiş olan kelimeye naklet
mişlerdir. 
Yöneticilerin (nuzzar'ın) ıstılahı i se ,  
devran 'dır. Çünkü bu aslında sikke'lerdeki 
hareket ıçın konulmuştur .  Sonra 
yöneticiler onu, kendisi iç in illiyyet 
uyğunluğu bulunan şey üzerine eser te
rettüb etmesi anlamına nakletmişlerdir. 
Duhan (=duman) kelimesi de böyledir. 

Çünkü bu, ateşte bulunan bir eserdir. 
Onun, duhan için illet olması uyğundur. 
Eğer ilk anlamı terk edilmemiş olup, bila
kis o anlamda da kullanılıyor ise, Hakikat 
diye adlandırılır. Eğer birineide kul
lanılmışsa o, Menkul'ün anh'dir. Eğer 
ikincide kullanılmışsa, Mecaz diye ad
landırılır ve bu, Menkul'ün ileyh'tir. 
Esed (=arslan) kelimesi de böyledir. 
Çünkü bu kelime, ilkin yırtıcı hayvan için 
konulmuş bir isimdir. Sonra cesGr adam 
anlamına nakledilmiştir Çünkü ikisi 
arasında bir ilgi vardır ki o da cesarettir. 

�..ı,_;Jı 0-- �1 (MUNKATI' MİN EL
, 'HADIS ) ;  Tabii 'ye ulaşmadan önce 

ravilerden birinin zikri düşmüş olan 
hadistir. Bu, Mürsel gibidir. Çünkü bu ik
isinden her birinin isnadı bitişik değildir. 

�......;Jı ::,_. j..a...ZJ1 (MUNFASIL MİN'EL
, 'HADIS): ,Tabii'ye ulaşmadan önce, bird

en daha çok ravisi düşmüş olan hadistir. 

��� .r :,.c.:J1 (MÜNKER MİN 'EL-
,HADisf: Adamın rivayette tek başına 
olduğu, ne kendisinin rivayet ettiği vecih
ten, ne de başka bir vecihten, bir 
rivayetten başka metni bilinmeyen ve 
tanınmayan hadistir. 
(Berdici, Tavzih'ul-Efkar'da, Münker 
hadisi şöyle ta'rif etmiştir: Tek ravisinden 
gelen isnaddan başka herhangi bir yolla 
metni bilinmiş ve tanınmış olmayan 
hadistir. 
Diğer bir ta'rife göre, Münknr hadis; 
zayıf bir ravinin sika raviye muhalif olarak 
rivayet ettiği hadistir.) (H. lstılahları) 
(A.E.) 
"Münker", kendisinde Allah'ın qzası bu
lunmayan söz veya fiildir. "Ma'.ruf" ise 
bunun zıddıdır. 

�1 (MENN) : Emir'in, kafir esiri , ondan 
birşey almadan bırakmasıdır. 

y;.:J1 (MENSUB): Sonuna, kendisine nis
bet alameti olarak, öncesi esire olan 
şeddeli "ya" harfi eklenmiş isimdir. Nite
kim "ta" harfi de dişilik (=müenneslik) 
alameti olarak eklenir. Ör. (�� . ��)= 
Haşimi ve Basri (Basra'lı) gioi. 

- -
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J;wı (MÜNAFIK): İtikad olarak küfrü içinde 
gizleyen ve iman ettiğini söyleyen (yani 
içinden İslam'ı inkar edip dışından lman 
etmiş görünen) kimsedir. 

�..J�ı (MANSÜRİYYE): Ebu Mansur el
Aceli'ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar de
diler ki: ResCıllerin ardı arası hiç kesilmez 
(ınkıta'a uğramaz). Cennet, dost edinil
mesi bize emredilmiş bir adamdır, ki o, 
İmam'dır. Cehennem ise, buğz edilmesi 
bize emredilmiş bir adamdır ki, o da 
İmam'ın zıddı ve hasmıdır. Ebu Bekir ve 
Ömer (r. anhüma) gibi. j:.· ... '.'Jı (MÜNŞEİBE) : Bir harf eklemek 
veya harfi tekrarlamakla bir kökten dalla
nan fiil yapılarıdır. Ör. (�'.J . �)1 )= Ekrame 
ve kerrame gibi. 

�ı (MÜNASSAF) : Üzüm suyundan, 
yarısı gidinceye kadar pişirilmiş içkidir. 
Bunun hükmü, Bazık'ın hükmü gibidir. 

t..:..wı (MÜNASEHA): Nesh 'den Müfaele 
babıdır. Nakl ve tebdil anlamındadır. 
lstılahta, varisierden birinin, taksimden 
önce ölmesiyle payını, ona varis olan 
kimseye nakletmektir. 

jj:-,G.Jı (MÜNAVELE): Adamın, bir kimseye, 
dinlediği bilgilerin (veya işittiği hadislerin) 
kitabını eliyle vermesi ve bu kitabı ben
den rivayet etmen için sana izin (=icazet) 
verdim , demesidir. Sadece kitabı vermek 
yetmez. 

Jj;Jı (MUVAFFIK): Sapıklıktan sonra doğru 
yolu gösteren kimsedir. 

�;:,:.lı (MEVCÜD (var olan): Eserlerin meb
dei (başlangıcı , kökü) ve haricde ahkamın 
mazharı (göründüğü yer)dir. 
Hakimierin ta'rifine göre, Mevcud; 
kendisinden haber verilmesi mümkün 
olan şeydir. Ma'dum (yok olan) ise onun 
aksi olup, kendisinden haber verilmesi 
mümkün olmayandır. 

:.:.ı:,:.Jı (MEVT) Ölüm: Varlıksal bir sıfat olup, 
hayatın zıddı olarak yaratılmıştır. 
Hak ehlinin ıstılahında, mevt ; nefsin 

hevasını kahretmek (zelii kılmak)tır. Kim 
hevasından ölüp kurtulursa, şüphesizki o ,  
hüdası ile dirilir. 

�VI :.:.,:,_:J1 (MEVT-İ AHMER): N e fs i n  
muhalefetidir. 

��·� :.:_,�ı (MEVT-İ EBYAZ): Açl ıkt ı r  
Çünkü açlık, içi aydınlatır ve  kalbin 
yüzünü beyazlatır. Karnı (göbeyi) ölenin, 
anlayışı canlanır. 

��·1 :.:.ı:,.:Jı (MEVT-İ AHDAR): Yaşayışını 
kanaatla yeşillendirmek için, değeri ol
mayan atılmış bezlerden yamanmış elbise 
giymektir. 

'�;.,')''1 :.:_,:,:.J1 (MEVT -İ ESVED): Halkın eziye
tine katlanmaktır. O, mahbCıbu olan 
Allah'ın fiilinde fiilierin yok olduğunu 
görmekle O'ndan eziyete şahid olunduğu 
için, O'ndan yok olmaktır. 

:.:.ıı:�1 (MEVAT): Maliki olmayan ve suyu ke
sildiği için veya üzerini su bastığı için 
veya faydalanmaya engel olan daha 
başka şeylerden dolayı kendisinden fay
dalanılmayan arazidir. 

il..c:,:.Jl ( M E V ' İ Z E ) :  Kat ı  yü rek l e r i  
-yumuşatan, cam i d  gözleri yaşartan ve 
bozuk arnelleri düzelten öğüttür. 

�.ı-:.JI ::,_. :..,;_,.J:,.._:;Jı (MEVKÜF MİN'EL-
,HADIS) : Sahabe'den, onların halleri ve 
sözlerine dair rivayet edil ip ,  onlar 
üzerinde duraklanan ve Resului lah 
(s .a.v.) 'e geçilmeyen hadistir. 

. ._.ı;.ıı (MÜLI) İla yapan: Karısına yaklaşması 
-ancak, kendisine lazım gelen bir keffaret 
ile mümkün olan kimsedir. 

(ila, Lügatta, yemin etmek anlamındadır. 
lstılahta, zevceye yaklaşmamak, yani 
cinsi ilişkide bulunmamak üzere yapılan 
yemindir. 
ila yapan kocaya, MUii, ila olunan karıya 
da Mfila minha denir. 
ila'dan fey' ise: Karısı ile cins! ilişkide 
bulunmamak üzere yapılan yem!nden, 
ketfaretini vererek dönmektir ki, fiilen ve 
bazı durumlarda sözle vukCı' bulur. ) 
(Şürünbilall, Dürer Haşiyesi) (A.E.) 
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�;J1 (MEVZÜ ' ) :  Kendisine özgü olan 
arazın mahallidir. Denildi ki: O, zihinde 
var olan durumdur. 

fe JS �:,._:. (MEVZÜ'-U KÜLLİ İLM): 
Kendisinde zatt arızalarından bahsedilen 
şeydir. Tıb ilmi için insanın karnı gibi. 
Çünkü bunda, sağlık ve hastalık 
bakımından karnın hallerinden bahsedilir. 
Nahv ilmi için kelimeler de böyledir. Zira 
bunda da i 'rab ve bina bakımından keli
melerin hallerinden bahsedilir. 

i)ıS:J"I �:,._:. (MEVZÜ'UL-KELAM) : Dini 
akldel erin isbatının , uzaktan veya 
yakından kendisiyle i lg is i  o lması 
bakımından Ma'Iam'dur (yani bilinen her 
şeydir.) 
Denildi ki: Kelam ilminin konusu: Allah 

Ya da takdtren olur ki, bu da Hl'dır. Ör. 
(::,0�1) kelimes inde olduğu gibi ,  ki 
tasgirinde ta'yı açığa çıkarıp: ( �)) olur. 

�� �;...:J1 (MÜENNES-İ HAKIKI) : 
- Karşısında, canlı varlıktan erkek bulunan 

dişi kelimedir. Ör. (�i;.j)= Kadın , (l:l�)= 
Dişi deve gibi. ' 

i;j(,.:J1 (MUV AZE NE): Kafiyelemede değil 
de, vezinde iki fasılanın eşit olmasıdır. 
Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: 
iJA. ���j� lJ_,L,:;. ;;Jc.:;� Zira, "Mesffife " ve 
"Mebsuse " kEdimeleri, kafiyelemede 
değil de, vezinde eşittirler. Sonlarındaki 
"ta" mu'teber değildir. Çünkü bu "ta" 
zaiddir. 

Teala'nın Zatı'dır. Çünkü onda Allah 'ın j;+J1 (MEHMÜZ): Kök harflerinden birinde sıfatlarından ve fiilierinden bahsedilir. 
iC..c,J1 (MUVASAT): Bir kimsenin, kendinden 

başkasını, ona fayda verme ve savunma
da, kendisiyle bir tutmasıdır. "Isar" ise; 
bu iki şeyde başkasını, kendisinden önde 
tutmasıdır. Bu, kardeşlikte son basa
maktır. 

bl i:,..:.l l .)_,.... (MEVLE'L-MÜVALAT): Bunun 
açıklaması şöyledir: Nesebi bilinmeyen bir 
kişi, nesebi bilinen birini tutup onunla 
dostluk kurmuştur. Ona demiştir ki: 
Eğer ben bir suç işlersem, diyeti senin 
akılene vacib olur. Eğer benim malım 
olursa, ölümümden sonra o senindir. 
Mevla da bunu kaba! etmiştir. İşte bu 
kavl, Müvillat diye adlandırılır ve o bilin
en şahıs da Mevle'I-Müvalat'tır. 

.:ıÔJ� �_,...:.ı1 (MÜCİB Bİ 'Z-ZAT) : Eğer fiil, 
k�sıdsız ve iradesiz, kendisi için tam illet 
olursa, o fiilin, kendisinden meydana gel
mesi vacib olan şeydir . Güneşten ,  
aydınlatmanın v e  ateşten, yakmanın 
meydana gelmesi gerektiği gibi. 

j_;;_,.:.Jı (MEVSÜL): Tam bir cüz olarak, an
cak bir sıla ve aid ile tamam olan şeydir. 

�·��:..:ıl (MÜENNES-İ LAFZI): Kendi
sinde, lafzen te'nts alameti bulunan kelim
edir. Ör. (�;�.::;, , � , ; ı;,.;) gibi. 

hemze bulunan fiildir. Gerek bu hemze 
(J'L.) de olduğu gibi haliyle kalmış olsun 
ve gerekse (JL..) de olduğu gibi elife 
çevrilmiş veya (j:.) de olduğu gibi hazfe
dilmiş olsun Mehmfiz sayılır. 

.::,)Qı (MÜHMELAT) :  Konulmasıyla bir 
ma'naya delalet etmeyen lafızlardır. 

�44.:Jı (MÜHAYEE): Ardarda ve nöbetieşe 
menfaatlerin paylaştırılmasıdır. 

J:;j1 (MEYL) :  Cisme arız olan, hareketi 
muğayir bir halettir ki, eğer engelleyen 
birşey bilinmezse, onun vasıtasıyla tabiat 
(kanununa uymay)ı gerektirir. El ile 
kaldırılmış !aşta ve suyun altına oturlui
muş şişkin tulumda olduğu gibi. 

J:;j1 (MEYL) : Bir keyfiyyettir ki, onunla ci
sim"· kendisini meneden şeye uyğun olur. 

4;�1 (MEYMÜNİYYE) :  Meymfin İbn 
' İ m din 'a  nisbet edilen fırkadır. Bunlar, 
kader görüşünü kaba! edip dediler ki, is
titaat fiilden önce olur. Allah, şerri değil 
hayrı murad eder. Kafirlerin küçük 
çocukları Cennetliktir. Bunların ; oğlan 
kardeşlerle kız kardeşlerin evlenmelerini 
dıiz gördükleri ve Yusuf Suresini inkar 
ettikleri rivayet edilmiştir. 
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-s�L. (MA-SİVA) : O'ndan başka , yani 
'Allah 'tan başka her şey anlamına 
arapça bir sözdür. 
Sôfilere göre; gönülde, Allah'tan başka, 
kimin ve neyin olursa olsun, sevğisi, 
dileği varsa, o kişi, "Ma-siva"ya gönül 
vermiştir. Aynı zamanda, varlık alemini, 
Allah 'tan ayrı bilen, onları , Allah'ın 
sıfatlarının, Allah'ın hükümlerinin tecelltsi 
olarak görmeyen kişi de "Ma- s i Va  
ehl i"dir. (T. Dey.) (A.E.) 

�:;.:Jl (MÜENNES): Kendisinde ,  lafzen 
veya takdiren, te'nis=dişilik alameti bulu
nan lafızdır. Bu alarnet de, üzerinde du
rulduğunda " h e "  okunan, yuvarlak 
te=(ö)' dir. 

L a f z i  olan te 'nise misal: (ill) = 

"Karanlık" gibi. Takdiri olana misal: 
(�)= "Güneş" gibi. 

El i l-i  maks u r e = kısa el if de ,  
müenneslik=dişilik alametidir. 

Ör. (k .J.;:�ı gibi. 

Elif-i memdCıde=uzun elif de, müenneslik 
alametidir. Ör. (: ı;.;.) gibi. (Izhar) (A.E.) 

�:,:;,Qı (MÜBAŞET): Fıkıh ıstılahında; erkek 
ile kadının, şehvet hissiyle tenlerini birbi
rine sürmesidir. (A.E.) 

��ç,.Jı (MEBADI): Me b de ' in çoğulu olup, 
başlangıçlar, ilkeler, demektir. 
Mebadi-i aliye: Felekleri hareket ettiren 
rOhlar, 
Mebadi-i ula: İlk ilkeler, 
Mebadi-i uliim: İlk bilgiler, bilgi 
başlangıçları, 
Mebadi-i nihayat: Oruç, namaz, hac ve 
zekat olan İslam'ın dört temelidir. 
(O.T.S.) (A.E.) 

::,(J_,.::Jl (MÜTEVELLİDAT): Zincirleme bir
b i r in i  doğuran iş ler ,  demektir .  
Mu'tezile 'ye göre, kulun bizzat yaptığı 
bir işin tesiriyle meydana gelen ikinci iş ki 
bu, kulun vasıtalı olarak yapmış olduğu 

iştir, el'in hareketi sebebiyle anahtarın ha
reket etmesi gibi. Yine onlara göre, fiilie
rin sonunda hasıl olan neticeler de 
tamamen o f i i l ier in eseri olup , 
Mütevellidat adını alır. (M . Ak.) (A.E.) 

);::11 (MÜTEVELLl): Vakfın işlerini, şer'! 
hükümlere ve vakfın şartlarına göre 
yönetmek için ta'yin edilen kimsedir, ki 
iki kısma ayrılır. Biris i ;  meşrutiyet ve
chiyle mütevellidir, ki mütevelli olması 
vakf edenin şartı gereğindendir. Diğeri ; 
meş ru t iye t  v ech i y l e  o lmayan  
mütevellidir, k i  tevliyeti boş bulunan bir 
vakfa meşriitun leh 'i bulunmadığı için 
hakim tarafından ta ' yin ed i len 
mütevellidir. (l .F.K.) (A.E.) 

�_,).'G..:J� (ı;.'ı ;:'jl (MÜTEKADDİMÜN VE 
MÜTEAHHİRÜN) MütekaddimOn: Eski, ev
velce gelmiş büyük İslam Alimleri. Fu
kahaca ;  mütekaddimOn, Şems ' ü i 
Eimme Halvani (r .a . )  (H . 456/M. 
1063)den önceki alimlerdir. 
Müteahhiriin : Son zamanlarda gelmiş 
büyük İslam alimleridir Fukahaca ; 
müteahhirCın, Şems'ui-Eimme Halva
ni'den, Hafızüddln Buhari'ye (r.a.) (H. 
693) kadar olan Fukahadır. (A.E.) 

��1 (MÜTEKAVVİM) : Lügatta, kıyınet 
sahibi (zi-kıymet) demektir. Mesela: Be
smele ile kesilmiş koyunun eti , şer'an 
mubah olduğundan mütekavvim bir  
maldır. Denizdeki balık, havadaki kuş ise, 
muhrez olmadıkça; mütekavvim ol
mayıp, bunlar avianılmakla ibraz olun
duğu zaman birer mütekavvim m a l  
olur. 
Mütekavvim mal: İki anlamda kullanılır. 
Biri, yararlanılması mubah olan şeydir. 
Diğeri de, ihraz edilmiş mal, demektir. 
İbraz : Maliki olmayan mubah birşeyi 
meşru surette ele geçirmek, an
lamındadır. (I. F.K.) (A.E. ) 

�1 (MİSLi) Mis/iyydt: Misli; çarşı ve pazar-
, da mu'teddün bih , yani; bahanın ih

tilafını gerektiren bir farklılık bulun
maksızın misli (kendi gibisi) bulunan 
şeydir. Kil e ile ölçülen, terazi ile tartılan 
şeyler, ceviz ve yumurta ·gibi birbirine 
yakın olan adediyyat bu kabildendir. 
Çoğulu: Misliyyat'tır. (I.F.K.) (A.E.) 
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�_;:;J1 (MECBÜB) : Erkeklik uzvu ile bera
ber husyelerinin kesilmiş olması halidir. 
Buna cübb de denir. Yalnız, erkeklik 
uzvu kesilmiş olan veya tenasül aleti 
düğme gibi pek ufak bulunan şahıs da 
mecbilb sayılır. (A.E.) 

.�_,�1 (MECZÜB ) :  Kendini aldırmış, 
kaptırmış, aklı başında olmayan, anlamına 
gelir .  Tasawuf ehlinden bazı kimseler, 
halkın teveccühünden kurtulmak için , 
kendilerini Meczilb gösterirler. Bunlara, 
kendini meczub gösteren akıllı anlamına; 
"Akıl-ı Meczilb-nüma" denir. (T. Dey.) 
(A.E.) 

�1 (MAHABBET): Sevmek, dostluk gibi 
anlamlara gelen arapça bir sözdür 
Sôfilerde, bir araya gelip sohbet etmeye 
denir. Sohbet meclisine de "Mahabbet 
Meclisi" derler. Tasavvuf ehli, sohbete 
büyük önem verirler. Sohbetle aşkın ar
tacağını, insanın idamnın genişleyeceğini 
söylerler. 

;;�:,:JI j;._. (MAHALL-i AVRET) Avret Mahalli: 
Namazda örtülmesi farz ve başkalarının 
bakmaları caiz olmayan uzuvlara avret 
mahalli, denir. 
Avret-i galiza; örtülmesi şiddetle zarlırl 
olan insanın ön (kubül=ferc, zeker) ve 
arka (dübür) gibi mahallerdir. 
Avret-i hafife ; ön ve arkanın dışında 
kalıp, karın ve uyluk gibi, yine avret 
sayılan mahallerdir. (A.E.) 

r;.:J1 (MAHREM): Karabetten dolayı nikahı 
haram olan kimsedir. Bir kıza nazaran 
kardeşi gibi. Mukabili; "gayr-i mah
rem=namahrem"dir. Mahrem; hürmet, 
ihtiram anlamına da gelir. 
Muharremat: Nikahları, muvakkaten 
veya müebbeden haram olan kadınlardır. 
Hürmet-i müebbede: Hükmü devam 
edip duran hürmettir. 
Hürmet-i muvakkate : Bir zaman için 
cari olup ondan sonra yok olan 
hürmettir. 
Hürmet-i müsahere: Sıhriyyet sebe
biyle husule gelen hürmettir ki, nikahın 
sıhhatine engel olur. 

Hürmet-i raza: Bir çocuğa süt vermek
ten hasıl olan hürmettir ki , nikahın 
sıhhatine engel olur. (I.F .K.) (A.E.) 

��1 (MUHAYEE): Menfaatleri taksimden 
ibaret olup; Zamaneo ve Mekanen 
Muhayee nevilerine ayrılır. Mesela: Or
taklaşa olan bir evde, bir ay bir ortağın, 
bir ay da diğer ortağın oturması 
"Zamanen Mühayee"dir. Bu evin bir 
kısmında bir ortağın, diğer kısmında da 
diğer ortağın oturması da "Mekanen 
Mühayee"dir. (I.F.K.) (A.E.) 

i rs�1 (MUHAZAT) M u h a z a t - ı  Nisa :  
Kadınların namazda erkeklerle bir hizada 
bulunmasıdır. (A.E.) 

�1 (MUHSAR): Lügatta, menedilmiş, 
habs edilmiş kimse demektir. lstılahda; 
düşman veya hastalık veya nafakasını 
kaybetmek gibi engeller sebebiyle Hacc 
ef'alini yapamıyan, Hacc işlerinden geri 
kalan ihramlı kimse demektir. (A.E.) 

r;...:Jı (MUHRİM): İhrama giren kimseye, 
' 1hramlı olduğu sürece "Muhrim" denir. 

(A.E. )  

���� �1 ( M U H K E M  V E  
- MÜTEŞABİH ) :  Kur'an ayetlerinden 

Muhkem olanlar, Kitab 'ın temeli ve 
aslıdır. Diğerleri Müteşabih olanlardır. 
Muhkem: Kendisinden kasdedilen ma'na 
bilinendir. 
Müteşabih: Allah'ın, kendi ilmine ayırdığı 
şeylerdir. Kıyametin zamanı ve slırelerin 
başlarındaki Mukattaa harfleri gibi. 
Denildi ki: Muhkem ,  Lügatın konul
masına göre, te'vllden ancak bir veche 
ihtimali alandır. Müteşabih ise; bir çok 
vecihlere ihtimali olan ve uygun bir 
veche hamledilmesi ıçın düşünüp 
taşınmaya ihtiyac duyulandır. 
Yine Denildi ki: Muhkem, ma'nası açık 
olan, Müteşabih ise, ma'nası açık olmay
andır. (Safvet 'ul-Beyan) (A.E.) 

�r;..J1 (MİHRAB): Cami ve mescidlerin 
kıble tarafındaki oyuk yere denir ki imam 
burada namaz kılar. Cemaat de arkasında 
saflar halinde imama uyarlar. 
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Mihrab , çok sağlam ve güzel yapıldığı 
için, çok kez cami yıkılsa bile Mihrab ye
rinde durur. Bu nedenle, yaşlandığı halde 
güzelliği geçmemiş yaşlılar hakkında" 
Mihrab yerinde" deyimi kullanılır. 
İnsanı kutsal saymada ileri giden bazı 
sôfller, Alevi ve Bektaşiler, yüze ve iki 
kaş arasına da Mihrab , derler. (T. Dey.) 
(A.E. )  

�1 (MAHDAR) : Kendisinde iki hasmın 
arasındaki ikrara, inkara , beyyineye veya 
yeminden kaçındığına binaen verilen 
hükme dair olan şeylerin , iştibahı 
kaldıracak biçimde yazılmış olduğu mah
keme defteri veya tutanaklarıdır .  
(I . F.K.) (A.E.) 

r�l (MUHADRAM) M u h a d r a m u n  

Mücerred Rubai 'den ism-i mef'uldür. 
Çoğulu: Muhadramil.n gelir. Ra'nın esir
esiyle ism-i fail olarak Muhadrim diye de 
okunur. 
Muhaddislere göre, Muhadram: Küçük 
veya büyük olsun, Resuluilah (s .a .  v.)'in 
sağlığında Cahiliyete ve yine onun 
sağlığında veya ondan sonra İslam'a 
erişmiş, ancak Hz.  Peygamber (s .a .v . ) ' i  
görmemiş veya onu müslüman olmadığı 
halde görmüş l\imsedir. 
ihn Kuteybe; Muhadram'ı, büyükken 
İslam'a erişmiş, ancak Hz. Peygamber'in 
vefatından sonra müslüman olmuş kimse, 
sayar. 
Bazıları da; Zeyd ibn Vehb gibi, Hz. 
Peygamber (s . a .v . )  hayatta iken 
müslüman olup, onu göremeyen kimse, 
diye ta'rif etmiştir. Nitekim bu Zeyd, Hz. 
Peygamber (s .a .v . ) ' i  görmek için yola 
çıkıp gelirken, Resuluilah vefat etmişti. 
Müslim ;  bunların yirmi kişi olduğunu 
söylemiştir. 
Nevevi demiştir ki: Bunlar daha çoktur. 
Muhadramil.n, Sahabe'den değillerdir. 
(Keşşaf) (A.E.) 

:.ı:Jı (MED): Lügatta; uzatma, ziyade etme 
ve çekme anlamlarına gelir. Tecvid 
ıstılahında ise, med veya lin harflerin
den biri ile sesi uzatmaya denir. 
Med harfleri: Kendilerinden önceki har
fleri uzatan, sakin: V av, ya ve elif harf
leridir. 

Kasr ise; Lügatta, habsetme, menetme 
anlamına gelir. Tecvid ıstılahında ise, 
med harfine artırma yapmadan, tab ii 
meddi, hali üzere bırakmaya denir. 
Altı çeşit med vardır: 
1- Medd-i Tabii: Bir kelimede med harfi 
bulunur, uzun uzatmaya sebeb olan, se
beb-i med bulunmazsa, tabii (asli) med 
olur. (r.ı.;i)= Ebeda gibi. 

2- Medd-i Muttasıl: Kelime anlamı, 
bitişik med, demektir. Medd harfi ile med 
sebebi olan hemze aynı kelimede yan 
yana bulundukları için bu ad verilmiştir. 
Ta'rifi : Med harflerinden birisi ile, med 
sebebi olan hemze, aynı kelimede yan 
yana bu_Iunursa Muttasıi Med olur. (; �)= 
Cae gibi. 
3- Medd-i Munfasıl: Ayrık med demek
tir. Med harfi ve med sebebi olan hemze 
ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için bu 
ad verilmiştir. 
Ta'rifi: Med harflerinden birisi ile, med 
sebebi olan hemze; med harfi birinci ke
limenin sonunda, med sebebi ikinci ke
limenin başında olmak üzere, yan yana 
bulunurlarsa, munfasıl med olur. (�1 GJ= 
Ya eyyüha gibi. 
4- Medd-i lazım: Lazım Medd'in ta'rifi: 
Med harflerinden birisi ile, med sebebi 
olan lazım sükil.n yan yana bulunurlarsa, 
lazım med olur. (,)L.;,)= Dallun gibi. 

5- Medd-i arız: Med harflerinden sonra 
arız sükQn gelirse, arız med olur. 

Arız sükil.n: Kelimenin aslından olmayıp, 
üzerinde durma sebebiyle sakin ve 
geçilince harekeli olan .sükfındur. 

· 

6- Medd-i lin : Türkçe karşı l ığ ı ,  
yumuşak med demektir. 
Ta'rifi: Vav veya ya harfleri sakin olur, 
kendinden önceki de üstünlü olursa, 
medd-i lin olur. C� , ....;�)= Hayr , 
havf gibi. 

�·Dı (MEZHEB) : Gidilen yol ,  inanç ve 
felsefede tutulan yol, bir dinin dallarından 
her  biri g ib i  an lamlara ge l i r .  
(Fransızcadan ; "  doctrine, systeme ve  
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ecole sözlerine karşılık olarak kullanıldığı 
olmuştur.) 
İslam tarihçileri genellikle farklı fıkıh sis
temlerini "Mezheb" ,  siyası ve itikadl sis
temleri ise "Fırka" veya "Nihle" çoğulu: 
Nihai diye adlandırrnışlardır. ama "Fırka" 
terimini kullanmaksızın, bu ayırımı; 
Siyasi, İtikadi ve Fıkhi Mezhebler 
biçiminde tanımlayanlar da vardır .  
(O.T.S.) (A.E.) 

�;.:.:J� �Dl (MEZHEB VE MEŞREB): 
Mezheb, gidilen , tutulan yol an
lamındadır. Dini hükümlerde ve dünya 
işlerinde, Allah'ın emrine ve Hz. Pey
gamber'in (s.a.v.) sünnetine uyğun hare
ket edebilmek için din bilginlerinden biri
nin yolunu tutmak, onun gittiği yola , 
onun mezhebine uymaktır. 
Meşreb ; huy, zevk ve adet anlamını ve
rir. Mesela, birisi hakkında; "Meşrebi 
geniş" denirse, herşeyi hoş görür, sindi
rir, darılmaz anlamına gelir. 
" Zahidane meşrebli " ,  dindar, din 
hükümlerine uyar, anlamındadır. (T 
Dey.) (A.E.) 

�:;Jl (MERSİYE) Ağıt: Ölen birinin güzel 
huylarını sayıp dökerek ağlamak, 
ağiatmak anlamına arapça bir sözdür. Bu 
konuda yazılan şiiriere de "Mersiye" de
nir. Türkçesi; ağıt, ağıt yakmaktır. 
Mersiye, bilhassa İmam Hüseyn' in 
şehadeti hakkında yazılmış olan şiiriere 
denir. (A.E.) 

:V_;.Jl (MÜRID): Bir mürşide bağlanarak ta
savvuf yoluna giren kişidir. Tarikatlarda 
mürid yerine; derviş, talib, fakir, ihvan 
ve ashab adları da kullanılır. Mürşidinin 
hiçbir sözüne karşı çıkmaksızın mutlak bir 
teslimiyet içinde bulunan "M u t l a k  
Mürid" ,  bütün işlerini mürşidin gözetim 
ve denetimine bırakmış olanlar ise 
"Mücaz Mürid" olarak adlandırılır. (Ana 
B.) (A.E.) 

r;.:;J1 (MERSÜM): Resm ve adete uygun 
olarak yazılan veslkadır. (A.E.) 

2...::;,J1 (MÜRTES): Gayr-ı Müslimler veya 
yol kesicilerle savaşırken yaralanıp, sonra 
bir tarafa çekilerek biraz yiyip içtikten 

veya konuştuktan veya ilaç kullandıktan 
veya aklı başında olarak üzerinden bir na
maz vakti geçtikten sonra ö len 
müslümana denir. 
Mürtesler, ahiret ahkamı bakımından 
şehiddirler. Yıkanır, kefene konulur ve 
namazı kılındıktan sonra defnedilirler. 
(A.E.) 

�1;,11 (MERAFIK) :  Lügatta, m i rfak ' ı n  
çoğulu olup , dirsek anlarnınadır .  
Istılahta, birşeyin tamamlayıcılarından, 
rnüşternilatından olup, kendisine ihtiyac 
görülen faydalı şeyler, demektir. Bir 
evin, su yolları gibi. 

�1�1 (MU
-
RAKABE):-Kulun, kalbinde ve 

içinde geçene, Yüce Allah ' ın müttali' 
olduğunu bilmesidir. 
Bazıları; murakabe, Allah'ın her şeye 
kadir olduğunu bilrnendir, demiştir. 

Bazıları da demiş ki: Murakabenin 
hakikatı ,  senin Allah'a ,  sanki O 'nu 
görüyormuş gibi O'na ibadet etmendir. 
Her ne kadar ·sen O 'nu görmüyorsan da 
O seni görüyor. 
Bazı işaret ehli demişler ki: Murakabe 
iki kısımdır. Amın'ın (halkın) murakabesi, 
hass'ın (seçkinlerin) murakabes( Amın'ın 
Allah'tan murakabesi korkudur. Hass 'ın 
Allah'tan murakabesi reca'dır. 
Bazıları da demişler ki: Murakabe :  
Salik'in işlediği günlük işlerinin, Hakk'ın 
rızasına uyğun olup olmayanlarını 
rnülahaza ile araştırması, dernektir ki, bir 
çeşit nefis muhasebesidir. Bu esnada 
rnürşidin telkinlerini gözönünde bulundu
rarak, abesle geçen zamanından istiğfar 
ve tekerrüründen kaçınmaktır. (Keşşaf) 
(A.E. ) 

..:..:,:.11 J,:;. (MARAZ-I MEVT) Ölümcül hastalık: 

Hastayı zayıf düşürüp, kendisinde ölüm 
korkusu bulunan hastalık demektir, ki 
a raya sıhhat girmeden ölüm ile 
sonuçlanır. (I.F.K.) (A.E.) 

J..;.:_.Jı (MÜRŞİD): Arapçada; irşad eden, 
doğru yol gösteren anlarnındadır . 
İslam'da i lk ve gerçek mürşid Hz. Mu
hammed 'dir. Ondan sonra ümmetin 
alimleridir. Bir hacliste Resuluilah (s .a.v.) 
" B i l g in l e r ,  peygamber l e r in  
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varisieridir . "  buyurmuştur. (B k. Tae, C. 
1 ,  s. 63) Bu hadis şöyle açıklanmıştır: Bil
g inler şeriatı tebliğde ve insanları 
hidayete sevk ve irşad etmekte peygam
berlere halef olurlar. 
Tasavvuf ehli de, İslam'da ilk ve gerçek 
mürşid olarak Hz. Muhammed'i kabul et
mekle beraber ondan sonra irşad 
görevini ancak tasavvuf ve tarikat yo
lunda olanlara hasretmişlerdir. 
Şla'nın İmamiyye mezhebinden olan ta
savvuf ehline göre, gerçek mürşid, Hz. 
Muhammed (s . a .v . ) 'den sonra onun 
hakikatine varis olan onikinci i ma m 
Mehdi' dir. 
Ehl-i Sünnet'ten olan mutasavvıflara 
göre, zamanın kutbudur. Mürşid sayılan 
şeyhlerin irşadları, niyabet yoluyladır. 
Melamet ehli ise; irşadın ancak zamanın 
sahibine ait oiduğu, "Kalbe bakıcı" de
nen kişilerin, onun emri ve izniyle irşad 
edebilecekleri inancındadır. (T. Dey.) 
(A.E.) 

�:,:ll (MÜRŞİD) : Tasavvufta, müridleri, 
tarikatın eğitim, kural ve yöntemleriyle 
yetiştiren mutasavvıftır. Mürşid yerine 
şeyh, postnişln, seccadenişln adları da 
kullanılır. (Ana B.) (A.E.) 

��:;Jl (MÜRÜVVET ) :  Bazı nüshalarda 
"mürfiet "  olarak geçen bu kelime, 
Lügatta; yiğitlik, mertlik, adamlık, iyilik 
ve ihsanda bulunma, lutfetme, anlam
larına gelir. 
Türkçede, bilhassa erkek evlad hakkında 
kullanılan; "Mürüvvetini görmek" ,  ana
babanın onu evlendirmesi, döl-döş sahibi 
olduğunu görmesidir. 
Tasavvuf ehlince; mürüvvet; gerçek 
erenlerin lütufları, ihsanlarıdır. (T. Dey.) 
(A .E.) 

::,�):;Jl (MERFÜAT ) :  Failiyet alemini 
(işaretini) ihtiva eden kelimelerdir. 
Diğer bir deyimle, merfu' ma'muller 9 
tanedir. 
Bunlar: 1- Fa il 2- Naib-i Fail 3 -
Mübteda 4- Haber 5- Kane ve 
kardeşleinin ismi 6- İnne ve 
kardeşlerinin haberi 7- Cinsi nefy için 
olan la'nın haberi 8- Leyse'ye benz-

eyen ma ve la'nın ismi 9- Müzari' fiil. 
(Avamil) (A.E.) 

[Wl (MİZAC): Bir şeyle karıştırılmış başka 
-şey demektir. İnsandaki ahiatın karışma 
orantısından meydana gelen hal ve ya
radılış durumu, tabiat ve huy anlamlarına 
da gelir. Çoğulu: Emzice 'dir. 
Mizac-ı asabi, mizac-ı balgaml yahut 
mizac-ı lenfai, mizac-ı demevi, 
mızac-ı safravi dört hılttan birinin 
çokluğuna göre insan mizaclarıdır. 
Bed mizac: Kötü huylu, 
Hadid'ül-mizac: Çabuk kızan, 
Namizik: Rahatsız. Sıl-i mizac: Sağlık 
bozukluğudur. (O .T.S.) (A.E.) 

��C:.:.ll (MÜZARAA) : Bir taraftan arazi ve 
diğer taraftan işçilik ve emek, yani ziraat 
olarak, hasılat aralarında taksim olunmak 
üzere bir çeşit ortaklıktır. (Mecelle, Mad: 
1431) 

�L...:J1 (MÜSTE'MEN) : İst i 'man; eman 
istemek, emana nail olmak anlamına ge
lir . Bir şahsın, yabancı bir milletin 
ülkesine girmek ıçın o mil let in 
hükumetinden müsaade istemesi ,  an
lamında kullanılır. Bu halde başka bir mil
letin ülkesine eman ile, müsaade ile giren 
kimseye de "Müste'min" denir. Gerek 
müslim, gerek zimmi veya harbi olsun. 
Böyle bir müsaade ve izin ile başkasının 
yurduna giden bir yabancı; canı, malı ve 
namusu hakkında emin, korkudan azade 
bir halde olduğu ıçın kendisine 
" M ü  s t  e ' m  i n "  den i l i r  Buna  
"Müste 'men" de  denilir. Bu  takdirde 
"kendisine eman verilmiş olan kimse" 
anlamını ifade eder. (I .F.K.) (A.E.) 

Ljwl (MÜSAVEME): Bey'-i Müsaveme; 
bir kimsenin almış olduğu malı, kendisine 
kaça mal olduğunu söylemeksizin, bir 
bedel ile başkasına rıza ile satmasıdır. Bir 
tacirin elindeki bir inalı kaç liraya almış 
olduğunu söylemeksizin başkasına şu ka
dar liraya satması gibi. Satışlarda en çok 
yapılan budur. (Mecelle, Madde: 120) 

�1 (MESIH) :  Hz. İsa için kullanılan bir 
'kelimedir. Ona "Mesih" denmesinin se-
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bebi; yeryüzünde gezinir olmasından do
layıdır. 
Denildi ki: Ona "Mesih" adının verilmesi, 
hastaları meshedip iyileştirmesinden 
dolayıdır. 
Denildi ki: Ona "Mesih" adının verilmesi; 
anasının karnında yağ sürülmüş olarak 
doğmasıdır. 
Bazıları da dediler ki: Mesih kelimesi 
İbranice "M e ş ı1 h "  kel imesinden 
arabçalaştırılmıştır. Nitekim Musa da 
İbranicede "Muşa" idi. 
Deccal'in de, Mesih diye adiandınidığı 
söylenmiştir. Çünkü onun yüzünün iki ta
rafından biri mesh edilmiş , yani silinmiş 
olacaktır. Rivayete göre, onun kaşı ve 
gözü olmayacaktır. (Müfredat) (A.E.) 

iı(�'11 {MÜŞTEHAT ) :  Fukaha'ya göre 
müştehat; erkeklerin rağbet ettikleri, 
şehveti uyandıran, dokuz yaşındaki kadın 
veya kızdır. Fetva da buna göredir. 
Ş eyhayn ; "Benzltri (=misli) iştah uy
andırırsa, beş yaşındaki kız müştehattır . "  
demişlerdir. İmam Muhammed'e göre, 
eğer iri olursa sekiz veya dokuz yaşındaki 
kız müştehattır. (Keşşaf) (A.E.) 

t_G..:Jı (MÜŞA') :  Şayi' hisseleri ihtiva eden 
ortaklaşa şeydir. Mesela, iki kimse 
arasında yarı yarıya ortak olan bir mal 
müşa 'dır. Başka bir ta'rifle: Ortaklaşa 
olan bir maldaki yarım, dörtte bir, üçte 
bir gibi yayğın (=şayi') hisselerden he
rhangi biridir. Hisselerden her biri , bu 
malın cüz'üne yayılıp şamil bulunmuştur. 
Hisse-i şayia ise; ortaklaşa olan malın 
her cüz'üne sart ve şamil olan hissedir. 
(I.F.K.) (A.E.) 

i�::,:;.::J1 {MEŞVERET): Birkaç kişi arasında bir 
işin konuşulması ve böyle bir iş için 
yapılan toplantıdır. (O.T.S.) (A.E.) 

1� � ·.11 {MEŞİYYET veya MEŞİET): Lügatta; 
isteme, dilerne a,nlamındadır. 

Ke lamcılar ın çoğunluğuna göre ,  
Meşiyyet, irade demektir. 
Bazılarına göre ise, Meşiyyet; aslında 
birşeyin Icadı ve o şeyde isabettir. Ancak 
örfte, irade yerine kullanılır. 

Meşiyyet, Allah Teala için icaddır, insan
lar için ise isabettir. 
Denildi ki: Meşiyyet, Allah için birşeyin 
varlığını gerektirir. Bu nedenle: "Allah 
isterse olur, istemezse olmaz" denilir. 
Allah ' ın iradesi ise, murad edilenin mu
hakkak var olmasını gerektirmez. Nite
kim: 
"Allah sizin için kolaylık ister de zor
luk istemez. "  (Bakara: 185) 
"Allah, kulları için zulmü murad et
m e z  " (Mü'min : 3 1 )  ayetlerinde, 
(irade=murad etme=isteme) kelimesi bu 
şekilde kullanılmıştır. Bilindiği gibi, zorluk 
ve zulüm, insanlar arasında bulunabilir. 
Denildi ki :  İ rade  ile M e ş i y y e t  
arasındaki farklardan birisi de şudur: İnsan 
iradesi, ondan önce Allah'ın iradesi bu
lunmadan da bulunabilir. Çünkü insan 
ölmeyi ister (irade eder), ama Allah bunu 
gerçekleştirmez. 
İnsanın meşiyyeti ise, ancak Allah ' ın 
meşiyyetinden sonra mümkün olabilir. 
Nitekim Yüce Allah buyurur ki: 
"Allah, istemedikçe siz isteyemezsi
niz . "  (İnsan: 30) (Müfredat) (A.E.) 

li-_ • ',11 (MEŞİHAT ) :  Şeyhl ik ,  Şeyh 'ul
fslamlık, Şeyh'ui-İslam dairesi anlamlarına 
gelir. (A.E.) 

�i (:JL.::a..:, (MESALİH 'UL-MESCİD ) :  
• Mesc(dden amaç lanan gayen in  
gerçekleşmesine yarayan kimseler ile 
diğer gerekli şeylerdir. Mesela; imam, 
hattb, müezzin gibi haderne-i hayrat ile 
mescidin aydınlahlması ve abdest suları 
gibi. (I .F.K.) (A.E.) 

:,:.,..J1 (MISR) Şehir: İçinde Emtri (Valisi), 
'Müftüsü ve Kadısı (Hakimi) mevcud olan 
yerdir. 
Ayrıca; en büyük mescidine Cuma ile 
mÜkellef bulunan ahalisi sığmayan 
yerdir, diye de ta'rtf olunabilirse de, bu 
ta'rtfin içine köyler (karyeler) de girmek
tedir. Bu nedenle, mu'teber olan ta'rtf 
birincisidir. (Dürer) (A.E.) 

;�·,wı (MÜSADERE): İslam hukukunda , 
mal varlığının bir bölümüne veya tümüne 
devletçe el konması. (A.E.) 
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Ww1 (MUSAFAHA): Parmaklar bitişik ve 
eller düz ve açık olarak iki kişinin ellerini 
birbirlerine uzatıp sürtmelerine, avuçlarını 
birbirine sürtmek anlamına arapça, 
" M u s a f a h a "  denir . Bir çeşit toka
laşmadır. 
Musafaha; sünnettir ve çok kez salavat 
getirilerek yapılır. El öpmek, el sıkmak 
yerine iki elle yapılan bu görüşme, 
Islami bir selamlaşmadır. M e v 
levilerde ise; her iki kişi, sağ ellerini aynı 
zamanda öpmek suretiyle musafaha 
yapılır. (T. Dey.) (A.E.) 

�1 (MASLAHAT) : Bir işin salahına, 
hayriyyetine götüren ve sebeb olan 
şeydir. Karşıtı; "Mefsedet"dir. 
Maslahat; Maslahat-ı Dlniyye, Maslahat-ı 
Dünyeviyye, Maslahat-ı ZarCiriyye, Mas
lahat-ı Hacibe, Maslahat-ı Tahsiniyye , 
Maslahat-ı Mürsele, Maslahat-ı Mu'tebere 
ve Maslahat-ı MerdCide kısımlarına ayrılır. 
(J .F.K.) (A.E.) 

0l1:J1 (METAF): Ka'be'nin çevresinde tavaf 
edilen yere Metaf denir. (A.E.) 

h!,:' ll (MUATTH.A) : "Kıdem" kavramını 
sadece Allah'ın zatına tahsis etmek ve 
Allah'ın birliğini (tevhldi) tam anlamıyla 
saptamak gerekçesiyle Allah 'ı sıfatiardan 
tenzlh (=ta'til) edenlerdir. Ma'bed ei
Cuheni ile Cehm ibn Safvan başta ol
mak üzere Mu'tezile, hatta İslam filozo
fları Muattıla'dan sayılır. (M. Ak.) (A.E.) 

Wı 0er;.:Jı (MU'CİZAT-1 HİSSİYYE): 
- Peygamberin ,  devrindeki insanlara 
gösterdiği ve duyu organlarıyla hissedilen 
tabiatüstü olaylardır: Ay'ın yarılması, 
taşın, ağacın ve hayvanların konuşması 
gibi. (M. Ak.) (A.E.) 

�G:J1 (MUARAZA): Hasının ileri sürdüğü' 
dellle taarruz etmeyip; yalnız bu deltlin 
muktezasma aykırı, zıttım isbat eden diğer 
bir delil getirmektir. Şöyleki: İki delilden 
biri birşeyin mesela: Caiz olduğunu, 
diğeri de caiz olmadığını iktiza etse bir 
Muaraza meydana gelmiş olur. (I.F.K.) 
(A.E.) 

J..!G.:J1 (MMRİF): Bilmek, tanımak anlamına 

gelen arapça "Ma ' r i fet " sozunun 
çoğuludur. Eskiden beri sôf1ler arasında 
kullanılan bu deyim, sohbet sırasında, ol
gun bir sôflnin söylediği tasavvufl sözlere 
verilen addır. Bunların bazıları, ya o sôfi 
konuşurken, ya da sonradan, zihinde kal
abildiği kadar, yazılarak bir kitab haline 
getirilir. O kitaba da, o sôfinin "Maarifi" 
yahut "Makalatı" denir. (T. Dey.) (A.E.) 

il_;:.J1 (MA'RİFE): Muayyen=belirli birşey 
için konulmuş isimdir. M a ' rife , altı 
çeşittir: 1- Zamider 2- Alemler, yani özel 
isimler. 3- işaret isimleri (zamirleri). 4-
MevsCiller. 5- Elif-lam ile belirlenmiş olan 
isimler. 6- Yukarda zikrettiğimiz bu beş 
şeyden birine ma 'nevi iz afetle m uz af 
olan kelimeler. 

�lLJ1 (MUKABELE): Karşılık, karşılama, 
karşı gelme , karşılık verme, iki şeyi 
karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma, gibi 
anlamlara gelir. 
Tasavvuf ıstılahı olarak anlamına ge
lince: 
Sôfiler, zikr esnasında, halka halinde otu
rurlar ki buna; "Zikir halkası" derler. Bu 
halkada, birbirlerine karşı oturdukları ve 
bilhassa Şeyh 'in karşısında bulundukları 
için zikir meclisine "Mukabele" den
miştir. (T. Dey.) (A.E.) 

Jli.J1 (MUKALLİD): Başkasına deltlsiz uyan, 
inanan , delil aramaksızın başkasının sözü 
ve fiili ile amel eden kimsedir. 

u":.WG �1 (MEKKİ VE MEDENI): Mekki 
- ve Medeni'nin ta 'rlfinde sözlerin en 

meşhCiru şudur: 
Mekki: Hicretten önce Mekke 'de veya 
Mina, Arafat ve Hudeybiye gibi mekke 
çevresindeki yerlerde nazil olan sCire ve 
ayetlerdir. Hz. Peygamber (s .a .  v . ) ' in ,  
Medine'ye ulaşmasından önce Medine 
yolunda n azil olanlar da Me kk i' dir. 
Medeni: Hicretten sonra Medine ' de  
veya Bedr, Uhud ve Sel' gibi Medine 
çevresindeki yerlerde nazil olan sCire ve 
ayetlerdir. Feth yılında veya V e d a  
haccı yılında Mekke 'de nazil olanlar ve 
hicretten sonra seferlerden birinde nazil 
olanlar da Medeni'dir. (Safvet 'ul-Beyan) 
(A.E.) 
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Bazıları da; sGre ve ayetlerin, Mekki ve 
Medeni oluşunu , bunların nazil oldukları 
yere göre taksim etmişlerdir. Bu neden
le, M e k k e 'de inenlere M e k k i ,  
Medine 'de inenlere ise Medeni adını 
vermişlerdir. Bu şehirlerin çevresindeki 
yerleri de bu şehirlerden saymışlardır. 
Mekke ve Medine'nin çevresi dışında in
enleri de "Seferi" ayetler, diye ad
landırmışlardır. 
Bazı muell ifler de ,  ayet ler in 
muha tab l a r ın ı  d i kkate a l a r ak ,  
Mekke'lilere hitab eden ayetlere Mekki, 
Medine'lilere hitab edenlere de Med
eni, demişlerdir. (ibn-i Kesir Tef. Şerh.) 
(A.E.) 
Mekki ve Medeni sGre ve ayetler, 
Sahabe ve Tabiin'in hıfzetmiş olmasıyla 
bi l inir .  Bunu bi lmek, nasıh V e 
mensfih'un tarihini bilmeye yardım eder. 

ll.Jl (MİLLET): Din gibidir. Yüce Allah'ın, 
kullarına, ilahi huzura ulaşmaları için, Pey
gamberlerinin dilinden koymuş olduğu 
hükümlerdir. 
Millet ile din arasındaki fark şudur: Mil
let, sadece isnad edilen bir peygambere 
izafe edilir. 
Mil le t ;  Allah 'a veya Peygamberin 
ümmetinden birkişiye izafe edilerek kul
lanılmaz. Yani şeriata mensGb ferdler için 
değil de, ancak şeriatı taşıyanlar için kul
lanılır. Onun için; Allah'ın milleti, denil
mediği gibi, benim milletim veya  
Zeyd'in milleti de  denilmez. Ama, 
Allah'ın dini, Zeyd'in dini, denilir. 
Millet; Allah'ın koyduğu şeriata uyğun 
şeye denir. Din ise, itaat anlamında olup, 
onu yerine getiren kişi için kullanılır. 
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: 
"ibrahim'in milletine ldinin�) hanif ol
arak tabi olun. "  (Al-i lmran: 65) 
(Müfredat) (A.E.) 

)\:)1 (MOLLA) MONLA: Mevali olarak da bi
linir. Osmanlı Devletinde mevleviyet 
aşamasına yükselen ilmiye mensuplarının 
unvanıdır. Arapçadaki (efendi, sahib an
lamına gelen) mevla sö z cüğünden  
türkçeleşmiştir. Önceleri isirolerin önünde 
(Molla Hüsrev gibi) yer alırken, sonları 
isimlerden sonra (Esad Molla gibi) kul-

lanılmaya başlanmıştır. 
Osmanlılarda ,  müderris l ikten k az a 
(=yargı) sınıfına geçenlere, kadılıkta 
yükselip mevleviyet rütbesi alanlara, bi
lim dünyasının efendileri sayıldıklarından 
"M o l  I a "  ünvanı verilirdi. Bunların 
atandıkları büyük kadılıklara da mollalık 
(mesela Edirne mollalığı, B.ursa mollalılığı) 
denirdi. En kıdemli molla, Istanbul efen
disi (veya kadısıl idi (Ana B.) (A.E.) 

il1u1 (MUMAT ALE ) :  Borcu, borcun 
va'desini, bugün, yarın, diye uzatıp ertel
emektir Böyle hareket eden bir 
borçluya, "Medyfin-i mümatil" denir. 
Borcunu ödemeye gücü yettiği halde er
teleyip duran kimse demektir. (I.F.K . )  
(A.E.) 

'5;.Jl (MENBÜZ): Bazı alimiere göre, he
men doğmasını müteakib bir yere atılmış 
bulunan bebektir. Lakit ise ,  böyle 
değildir. Lakit, kendi işlerini, mesela; 
yiyip içmesini bizzat idareden aciz olarak 
bulunan herhanği erkek veya kız 
çocuğudur. (I.F.K.) (A.E.) 

ci..dl (MEN  AS İ  K ) :  Hacla ilgili fiil ve 
ibadetlerden her birine "n üs ük" veya 
" m  e n s e k "  denir. Bunun çoğul u :  
" M  e n a  s i k "tir. Ha cia ilgili işler ve 
ibadetler demektir. (A.E.) 

�� (MENEA): Kuvvet, cemaat anlamlarına 
gelir. Bu kelime; hem isim, hem masdar 
olabilir. "Mani' "in çağulu da olabilir. 
Çoğul olduğuna göre: "Bir şahsın 
hamisi ve aşireti olan kimseler" de
mek olur ki, o şahsa başkalannın tecavüz 
etmesine mani' olurlar. 
Kuvvet ve cemaate sahib olduğu için 
asker veya orduya da Menea denebilir. 
En az on ve bir kavle göre dört kişiden 
oluşmuş bir kuwete malik olan kimseye 
"Zi'' menea",  "Sahib-i menea" denir. 
((F.K.) (A.E.) 

�� (M E N N ) :  Esirleri bir lütuf olarak 
meccanen salıvermek, düşmanın dar-ı 
harbe dönüp gitmes ine ,  bedelsiz 
müsaade etmektir. Bu kelime esasen, 
lütf ve ihsan ve minnet anlamlarına da 
gelir. (I.F.K.) (A .E.) 
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c.s!I;J1 (MEVALİ) : Arapça; kullar, köleler an
lamına gelir. Emevller, arab olmayanlara, 
müslüman olsalar bile, "Mevali" derlerdi. 
Ehl-i Beyt taraftarlan ise, "Ben kimin 
mevlası i sem,  Ali de onun 
mevlasıdır . "  Yani ben kimin efendisi 
isem, kimin üzerinde tasarruf ve 
velayetim varsa, Ali de onun velisidir, 
hadisine dayanarak bu sözün anlamını, 
"Ali bendeleri" biçiminde benimse
mişlerdir. (T. Dey.) (A.E.) 

:U:,.:J1 (MEVLİD) Veya Meu/Qd: Bir kimsenin, 
- özellikle Hz .  Peygamber (s . a . v . ) ' in 

doğum günü, doğum yeri ve doğum 
günü münasebeti ile yapılan anma 
merasimidir. (A.E.) 

._..ı:,.:J1 (MEVLA) : Sultan , dost , komşu ,  
yardımcı, amca oğlu, azad eden ve 
azad olan, emir sahibi, efendi, sahib 
gibi , çeşitli anlamlara gelir. Hatta, 
Mevla, Allah'ın isimlerinden biri olarak 
da kullanılır. (Ahteri) (A.E.) 

;,...:;Jı (MEVSiM): Haccın eda edildiği zama
, na "Mevsim" denir. Zilhicce'nin ilk on 

günü kasdedilir. (A.E.) 

AJ1 (MEHR) Meh i r: Nikahın hüküm
lerindendir. Mehr 'in ; sadak,  nihle, 
atiyye , ukr, ecir ve fariza gibi bir çok 
isimleri vardır. 
Mehr-i müsemma (belirlenmiş mehir): 
Kadın için iki tarafın rızasıyle ve nikah 
akdi sırasında belirlenmiş olan mehirdir. 
Mehr-i misl: Kadının misli olan diğer bir 
kadın ın , mesela abiasının veya 
kızkardeşinin mehridir. Onun mehri ne 
ise, bunun da o olur. 
Mehr'in peşin verilen kısmına; "Mehr-i 
muaccel " ; ve resiye kalan kısmına da; 
"Mehr-i müeccel" denir. Mehrin hepsi
nin peşin verilmesi müstehabtır. 
Nikahtan önce verilen yüzük, küpe ve bi
lezik gibi şeyler de mehirden sayılabilir. 
(I.F.K.) (A.E. )  

i.::,.:J1 (MEYTE): Ölmüş insan ve davara de
nir. Bazı alimleri göre , m e y  t e ,  
boğazlanmamış, murdar olmuşdavara de
nir. Diğer bir deyimle : Meyte; İslami 

şartlara uymadan ölmüş veya öldürülmüş 
hayvan demektir. 

Molla Hüsrev'in açıklamasına göre; 
Meyte: Kendi düşüp , eceliye ölen hay
vandır. Meyyite ise: Kendi eceliyle 
ölmeyen hayvandır. Mesela, değnekle 
vurulup öldürülen hayvan gibi. (Dürer) 
(A.E.) 

0 ıj.,...J1 (MizAN): Kıyamette arnelierin mik
d�rlarını bildirecek olan ve keyfiyeti bizce 
bilinmeyen, dünyadakilerle mukayese ed
ilemeyen terazidir. (M.Ak. (A .E.) 

::,li,...Jı (MIKAT): Mekke'ye gelen atakilerin 
(::Mikat sınırları dışında ikamet eden kim
selerin) ihramsız geçemeyecek l e r i  
sınırlan belirleyen noktalardır. Bu nokta
ların sınırladığı bölgeye, Mekke'ye git
mek kasdı ile gelen afakilerin ihramlı 
olarak girmeleri vacibdir. (A.E.) 

;. t:J1 (MÜSELLES): Kuru üzüm ve hurma
dan ve yaş üzüm suyundan pişirmekle 
üçte ikisi gidip üçte biri kalan içecektir. 
Kabanp şiddetiense bile, tatlı olduğu 
sürece temizdir ve içilmesi helaldir. 
Eğlence edinmeksizin, yemeği kolayca 
yutmak, beslenip güçlenrnek ve tedavi 
için içilmesi helaldir. Bundan, sarhoşluk 
veren içki (=seker) yapmak helal olmaz. 
İmam Muhammed; bu, haram ve pistir. 
Azında ve çoğunda had, yani şer'i ceza 
uyğulanır, demiştir. 
(Diğer bir ta'rife göre; müselles; 
pişirmekle üçde ikisi giden ve şiddetlenip 
müskir, yani sarhoş edici hale gelen yaş 
üzüm suyudur ki, buna "tıla' " da denir.) 
(I.F.K.) (A.E.) 
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�;.81 (NAMÜS): Allah' ın koyduğu şeriattır. 

(Namus: 1 - Kanun, nizarn 2- Irz 3- Te
mizlik, doğruluk 4- Allah 'a yakın melek 
5- Namus-ı Ekber: Cebrail) (O .T.S. )  
(A.E.) 

�81 (NAR) Ateş: Yakıcı olan !atıf cevherdir. 

���n (NADiR): Kıyasa muhalif olmasa da, 
varlığı az olan şeydir. 

�81 (NAKIS): Lam 'ı, yani son harfi illetli 

olan fiildir. (.;..)= Attı, (,;:�)= çağırd ı ,  
gibi. 

:.;ıı (NEBİ): Kendisine melek vasıtasıyla 
- vahy edilen veya kalbine ilham edilen 
veya salih rü'ya ile tenbih olurian kim
sedir. 
Resiii ise, nübuwet vahyinin üstündeki 
özel vahy sebebiyle daha üstündür. 
Çünkü ResUl, Allah tarafından kitab indi
rilmekle kendisine bilhassa Cebrail ' in 
vahy getirdiği kimsedir. 

0Q1 (NEBAT): Nev'! sureti olan mürekkeb 
bir cisimdir, ki bu nev'i sii.retin; terkibin 
korunmasıyla beraber geliştirme ve be
sleme nevi'lerini kapsayan kesin etkisi 
vardır. 

0Q1 (NEBAT): Doğan, (=tevellüd eden) ar
tan ve beslenen şey olması bakımından 
all, tabii bir cisme mahsus ilk kemaldir. 

�:::i.lJl (NEBEHRECE): Tüccarın reddettiği 
dirhemlerdir. 
(Nebehrece veya nebher.ce :  Vakti 
geçmiş veya, sikkesi silinmiş veya bakırlı 
olan, geçmez akça yahut dirhemdir. Her 
şeyin kötüsüne de denir.) (Ahteri) (A.E.) 

: Ql (NÜCEBA): Bunlar kırk kişidir. Bun
lar ,  halkın ağırlıklarını taşımakla 
meşgCıldürler. Bu ağırlıklar; cümleten, 
beşeri kuvvetin, taşınmasına i lgi 
göstermediğ i her olaydır. Bu, onların, 
bol şefkat ve fıtri rahmetle ihtisas etmiş 
olmalarından dolayıdır. Onlar ancak 
başkasının hakkında tasarruf ederler. 
Çünkü onların yükselmelerinde ancak bu 
babdan artışları olur. 

�1 (NECŞ): Malı satın almaya istekli ol
madığın halde onun fiyatını artırmandır. 

i::..J�l (NECCARİYYE): Muhammed ibn 
Hüseyn en-Neccar 'ın taraftarlarıdır. 
Bunlar, fiilierin yaratılması konusunda 
Ehl-i Sünnet'e uygundurlar. Bunlara 
göre, İstitaat fiille beraberdir ve kul, fiili
ni kendisi kazanır .  Bunlar, vucudi 
sıfatiarın nefyedilmesinde ,  Allah ' ın 
kelamının hadis olmasında ve Allah'ın 
görülmemesinde Mu'tezile'ye uyarlar. 

;J.ll (NAHV) : İ ' rab, bina ve diğerleri gibi , 
arapça terkibierin halleri kendileriyle 
tanınan kurallan bilmektir. 
Denildi ki: Nahv, kendisiyle kelimelerin, 
i'lal bakımından halleri bilinen bir ilimdir. 
Yine denildi ki: Sözün, düzgün ve bozuk 
olanı kendileriyle tanınan asılları bilmektir. 

��1 (NEDEM (pişman olma): Kendisinden 
vaki" olan şeyin vukCı' bulmamış olmasını 
temenni etmekle insanda oluşan 
üzüntüdür. 

�'.81 (NEZR) Adama, adak: Allah Teala'ya 
ta'zim olarak bir kimsenin, mubah olan 
fiilin aynısını kendisine vacib kılmasıdır. 

j:)l (NÜZL): Konuk olan kimsenin rızkıdır. 
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�ı;.ı1 (NEZAHET): Başkasına zulüm ve 
ihanet etmeksizin mal kazanmaktan 
ibarettir. 

�1 (NESH) :  Lügatta; izale ve nakl an
lamındadır. Şeriatta ; şer'i bir delili geri 
çevirerek, onun aksini gerektiren diğer 
şer'i bir delil gelmesidir. Nesh, bizim ilmi
mize nazarla tebdildir (değiştirmedir) . 
Allah Teala'nın ilmine nazarla ise, 
hükmün müddeti için bir beyandır 
(açıklamadır) . 

;:· �11 (NİSBET): İki şey arasında ilgi kur
maktır. 

�;i_ıı i.;.:..lı1 (NİSBET-İ SÜBÜTİYYE) : 
Birşeyin, birşey için, o odur şeklinde sabit 
olmasıdır. 

0ç..lı1 (NİSYAN) Unutma: Uyuklama duru
mu dışında, bilinen birşeyden gafil ol
maktır. Bu, vucGba, yani ne vucGbun 
kendisine, ne de edanın vucGbuna aykırı 
değildir. 

�1 (NASS): Söyleyen kişideki bir ma'na 
sebebiyle zahirden daha açık olan lafızdır. 
Na s s ,  işte bu ma' na dan dolayı sözü 
söylemektir. Mesela: "Benim sevin
memle sevinen, üzülmemle üzülen 
falaneaya iyilik edin." denildiği gibi. 
İşte bu söz, onun sevgisini açıklamada bir 
nashr. 

�1 (NASS): Ancak bir ma'naya ihtimali 
olan şeydir. Denildi ki: Nass ;  te'vile ih
timali olmayan (ayet veya hadis , açık 
ifade veya delil gibi) şeylerdir. 

� ı (NASH): Arneli bozan şeylerden arneli 
arındırmaktır. (Ameli ıhlaslı yapmaktır.) 

�ı (NASIHAT) öğüt: içinde iyilik bulu
nan şeye çağırma ve içinde bozukluk bu
lunan şeyi de yasaklamadır. 

i:� ı (NUSAYRİYYE): Bunlar dediler ki: 
Allah (c. c.), Ali 'ye (r.a.) hulOl etmiştir 
(girmiştir). 

�foı (NAZARI): Hasıl olması, nazar ve kes
be dayanan şeydir. Nefsin ve aklın tasav-

vuru gibi ve Alem'in hadis olduğunu 
tasdik etmek gibi. 

�ı (NÜZUM): Lüğat ve siga bakımından 
mushafların içerdiği ibarelerdir. O, konu
luşu itibariyle dört kısımdır: Hass, amm, 
müşterek, müevvel. Hasrın vechi şudur 
ki: Lafız, eğer tek ma'na için konulmuşsa, 
hass'dır. Ya da daha çoğu için konulmuş 
olup, eğer küllü kapsamış ise o 
am m 'dır. Aksi halde, eğer ma'nalarının 
biri ağır basınazsa müşterek'tir. ve eğer 
ağır basarsa müevvel'dir. 
Lafz'a gelince; eğer ondan kasdedilen 
zahir ise, buna nisbetle "Zahir" diye ad
landırılır. Sonra eğer onun için söz 
geçmekle açıklığı artmışsa, "Nass"  diye 
adlandırılır. Sonra eğer açıklığı artmış da 
te'vil ve tahsis bab ı  düşmüşse ,  
"Müfesser" diye adlandırılır. Sonra eğer 
daha artmış da nesh ihtimali babı da 
düşmüşse ,  "Muhkem" diye adlandırılır. 

;,hlı1 (NAZM): Lügatta; incileri ipte bir araya 
getirmektir. lstılahta ise; aklın gerektir
diğine uygun b iç imde , delalet leri 
mütenasib ve ma'naları düzenlenmiş ola
rak, kelimelerin ve cümleterin derlen
mesidir. 
Denildi ki: Nazm, aklın gerektirdiği 
biçimde, delaletleri mu'teber olan, sevk 
ve tertib edilmiş lafızlardır. 

�ı �1 (NAZM-1 TABİİ) : (Mantık il-
- rninde), Matiab'un mevzO'undan hadd-i 
evsat'a intikal etmektir. Sonra bundan da 
onun mahmGlüne intikal edip, nihayet 
ondan netice lazım gelmesidir. Nitekim 
dört şekilden birinci şekilde olduğu gibi. 

4-lh:ıı (NAZZAMİYYE): Bunlar, İbrahim 
en-Nazzam ' ın taraftarlarıdır. Bu adam, 
Kaderiyye fırkasının şeytanlarındandır. 
Filozofların kitaplarını okuyup inceledi ve 
onların sözlerini, Mu'tezile'nin sözleriyle 
karıştırdı. Bunlar dediler ki: İçinde kul
lar için iyilik (salah) olmayan şeyi dünyada 
kullarına yapmaya Allah kadir değildir. 
Ahirette de cennet ve cehennemiikierin 
sevab ve azabını eksiltıneye veya 
arttırmaya kadir değildir. 

::.:.J1 (NA'T) vasıf, ni telik: (Nahv ilminde), 
Metbii 'unda, mutlak olarak bir ma'naya 
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delalet eden dlbi'dir. 

Bu kayd ile; (wı.n.l:j �;i.)= "Zeyd' e 
ayakta iken vurdum."  gibisi haric kalır. 
Eğer "kaimen "in tabi olduğu sanılırsa, 
bir ma'naya delalet eder. Lakin ona mut
lak olarak değil de, ancak ondan fiilin 
suclur etmesi halinde delalet eder. 

�1 (Nİ'MET): Kendisiyle bir garaz ve 
karşılık değil de, iyilik ve fayda kasde
dilen şeydir. 

� (NEAM) Evet: daha önce geçmiş olum
suzluğu takrir içindir. 

�1 (NEFS): Hayat, hiss ve iradeli hareket 
kuwetini taşıyan, !atıf, buğusal cevherdir. 
Yüce Hakim onu, Hayvani Ruh diye 
adlandırmıştır. O, bedeni aydınlatan bir 
cevherdir. Ölüm sırasında ışığı, bedenin 
içinden ve dışından kesilir. Uyku vaktinde 
ise ,  bedenin içinden değil, sadece 
dışından kesilir. Böylece uyku V e 
ölümün bir cinsten olduğu sabit 
olmuştur. Çünkü ölüm, külll kesilmedir. 
Uyku ise , eksik kesilmedir. Bundan 
anlaşılır ki, Kadir-i Hakim, nefs cevheri
nin bedenle ilişkisini üç çeşit üzere 
düzenlemiştir: 
1- Eğer nefsin ışığı, bedenin bütün 
cüzlerine ,  içine ve dışına ulaşmışsa, bu 
yakazadır (uyanıklık halidir). 
2- Eğer nefsin ışığı, bedenin içinden değil 
de dışından kesilmişse, bu uykudur. 
3- Ya da tamamiyle kesilmişse bu 
ölümdür. 

�) . ..:.Vı :_,.1fl1 (NEFS-İ EMMARE) : Beden i  
tabiata meyleden , hissi şehvetleri ve !ez
zetleri emreden ve kalbi , süfli yöne 
çeken nefistir. Bu, kötülüklerin barınağı 
ve yerilen ahiakın kaynağıdır. 

i:.(,IJJ �1 (NEFS-İ LEVVAME): Gaflet uy
uklamasından kalbin nÖ.ru ile uyandığı 
mikdarda onun nCıru ile aydınlanan nefis
tir. Zulmanl yaradılışının hükmüyle kendi
sinden bir kötülük sadır oldukça, kendisini 
kınarnaya ve ondan tevbe etmeye 
başlar. 

�:.:ı,'lı �1 (NEFS-İ MUTMAİNNE): Kal
bin nCıru ile aydınlanması tamam olup, 
Yerilen sıfatiardan sıyrılmış ve övülen 
ahlak ile ahlakianmış olan nefistir. 

.;-�1 �1 (NEFS-İ NEBATI): Üremes i ,  
çoğalması ve  beslenmesi bakımından all 
olan ta bit cisim için ilk kemald i r .  
Kemal 'den maksad, kendisiyle nev' in, 
zatında kemale erdiği şeydir ki bu, ilk 
kemal diye adlandırılır. Kılıcın, demir için 
olan durumu gibi. 
Ya da nev'in, sıfatlarında kemale erdiği 
şeydir ki bu da, ikinci kemal diye ad
landırılır. Kılıç için kesme, cisim için ha
reket ve insan için bilme gibi, nev'e tabi 
olan diğer durumlar böyledir. 

�I;_;.J/�1 (NEFS-İ HAYVANİ): Cüz'iyyatı 
idrak eden ve irade ile hareket eden şey 
bakımından all olan tabii cisim için ilk 
kemiildir. 

�W'/1�1 (NEFS-İ iNSANi) : U m fır - ı  
- külfiyyatı idrak eden v e  fikri fiilieri işleyen 

şey bakımından ali olan tabii cisim için ilk 
kemaldir. 

ÜbGI �1 (NEFS-İ NATIKA) : Za t ı nda  
'maddeden soyutlanmış ve fiilierinde ona 
yakınlığı olan cevherdir. Feleki nefisler 
de böyledir. Eğer nefs, emrin altında 
sakin olmuş ve şehvetlerio muarazası 
sebebiyle ızdırab ondan ayrılmış ise, Mut
ma inne  diye adlandırılmıştır. Eğer 
sükCınu tamam olmamış, lakin o şehvani 
nefs için muvafık ve ona taarruz eder 
olmuş ise, Levvame diye adlandırılmıştır. 
Çünkü o, arkadaşım, Mevlasına ibadette 
kusur etmesinden dolayı kınamaktadır 
Eğer itirazı terk etmiş , şehvetleri n 
gereğine, şeytanın dürtülerine itaat edip 
boyun eğmiş ise, Emmare diye ad
landırılmıştır. 

·:J:> .  

4.-'.illi�1 (NEFS-İ KUDSİYYE): Nev' için 
mümkün olan her şeyi hazır etme mele
kesi olan veya kesin biçimde buna yakın 
olan nefstir. Bu, hads'in nihayetidir. 

�:J11 �1 (NEFS- İ  KUDS İYYE ) :  
ZarCıriyyat'tan nazariyyat'a geçişli olan bir 
melekedir, ki ya ona uyar ya da defet
meye yakın olur. 
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o)G) �ı (NEFS-İ RAHMANi) : A'yan 
- üzerine aynen yayılmış olan genel 

varlıktan ve mevcudatın suretlerini 
taşıyan heyUladan ibarettir. Birincisi, ikin
cisi üzerine tertib edilmiş olup, nefsinde 
saf ve temiz heva olmasıyla beraber har
flerin suretleriyle muhtelif olan insanın 
n efsine b enzeti le rek onunla ad
landır ı lmışt ır .  Hakimlerce, ondan 
"Tablat" diye söz edilmiştir. Mahreclere 
göre, insani nefs üzerine vaki olan lafzi 
ke l ime le re  ben zet i l e rek a ' ya n ,  
"Kelimeler" diye adlandırılmıştır. 
Kelimeler, akli ma'nalara delalet ettikleri 
gibi, yine böylece mevcudatın a'yanı da 
kendilerinin Mucidine, O'nun isimlerine 
ve sıfatlarına, zatına ve mertebelerine 
göre , O 'nun için sabit olan bütün 
kemalatma delalet eder. Yine onlardan 
hepsi , "k ü n  =ol" kelimesi ile var 
olmuştur. Sebebin ismi, müsebbibe ver!l
diği gibi, kelime bunlara isim olarak verıl
miştir. 

;Nı � (NEFS 'UL-EMR) : Ayni veya ilmi 
olsun, eşyanın suretlerinin hepsini, 
küllisini, cüz'tsini, küçüğünü , büyüğünü 
toptan ve tafsilen içine alan zati ilimden 
ibarettir. 

:.,.lfıı (NİFAS): Çocuğun doğmasının 
ardından gelen (lohusalık) kanıdır. 

�ı (NEFY): "La" ile cezm olmayan lafızdır 
ki ,  o ,  fiilin terkini haber vermekten 
ibarettir. 

�ı ( N E F L ) :  Lüga t  b a k ı m ı n d a n ;  
ziyade=fazlalık için konulmuş bir isimdir. 
bundan dolayıdır ki, ganimet, Nefl diye 
adlandırılmıştır. Çünkü Nefl ,  cihadın 
şer'iyyetinden kasdedilerı şey qze;in� , 
yani i ' la-yi kelimetullah (= Is lam ı 
yükseltme ve yayma) üzerine fazlalıktır. 
Şeriatta ;  Nefl (=Nafile) ;  farzlar v� 
vacibler üzerıne fazlalık olarak meşru 
kılınan şeyin adıdır, ki M e n d ı1 b ,  
Müstehab ve Tetavvu' diye de ad
landırılmıştır. 

Jlfıı (NİFAK): İman ettiğini dil ile söyleyip, 
küfrü kalbde gizlemektir (Dışından in
anmış görünüp, içinden inkar etmektir. 

Böyle kimseye Münafık denir.) 

:.,;Bı (NAKZ): Lügat bakımından; kesr, yani 
kırma ve bozma anlamındadır. lstılahta; 
sübiltu veya nefyi iddia edilen hükmün, 
bazı silretlerde, kendisine delalet eden 
muallilin dellline uymadığını beyan et
mektir. Eğer delllin mukaddemelerinden 
birşeyi topluca menetmekle vaki 
olmuşsa, lernail Nakz diye adlandırılır. 
Çünkü onun hasıl olması, delilin mukad
demelerinden birşeyin topluca menedil
mesine dayanır. Eğer sadece menetme 
veya senedi menetme ile vaki olmuşsa, 
Tafslli Nakz diye adlandırılır. Çünkü o ,  
belli bir mukaddemenin menedilmesidir. 

:.,;Bı (NAKl�: IUetin, hükümsüz varlığıdır. 

� J5' �;.,� ;; (NAKIZU KÜLLİ ŞEY): B u 
' kazıyyey( kaldırmaktır. Mesela: "Her in

san bizzarure hayvandır. "  dediğimiz 
zaman, onun nakizi; "O böyle değildir. "  
şeklindedir. 

�,atıl ( N A K Z ) :  Arilz ' d a ,  (�G.:.) = 

Müfaaletün'dan, sakin olan yedinci harfi 
kaldırmak ve beşinci harfi sakin kılmaktır. 
Mesela, geriye (�G.:.)= Müfaaletü kal
ması için, onun nun'unu kaldırmak ve 
lam'ını sakin kılmak gibi. Bu da, (k...Li.)= 
Mefailü 'ya nakledilir ve Menkuz ' diye 
adlandırılır. 

: çiıı (NUKABA) : Bunlar, batın ismiyle ta
hakkuk edenlerdir. İnsanların batıniarına 
(içlerine) muttali oldular. Sırların 
yüzlerinden onlara perdeler açıldığı için 
içlerdeki gizlilikleri ortaya çıkardılar. 
Bunlar üç kısımdır: 
1- Ulvl nefi s ler :  Bunlar, emri 
hakikatlerdir. 
2- Süfli nefisler: Bunlar, halki olan
lardır. 
3- Vasati nefisler: Bunlar, insani 
hakikatlerdir. Bunlardan her nefiste, Allah 
Teala için, ilahi ve kevni sırları içine alan 
bir emanet vardır. Onlar üçyüz kişidir. 

�:,531 (NEKRE): Aynıyla değil de, herhangi 
birşey için konulmuş (belirsiz isim)dir. 
Adam ve at gibi. 
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(:lS:,j1 (NİKAH) : Lügatta; zamm ve cem'  
(eklemek ve  toplamak) anlamındadır. 
şeriatta; V·· 'i ı , : r-. <!L.W ı-. � - � s:::--"' - ..s- J! - - -
'ı.L.:J)= "kasden, bud'un menfaatini 
temlik etmek için yapılan akiddir. "  
Sonuncu kaydda, satış ve benzerinden ih
tiraz vardır. Çünkü bunda maksad; rakab
enin temlik edilmesidir. Menfaatin mülkü 
bunda zımnen dahildir. 

�ı {:\5:..; (: NİKAH'US-SIR): Teşhir etmek
sizin yapılan gizli nikahtır. 

�ı {:15:..; (NİKAH'UL-MUT'A) : Adamın , 
karısına: Şu on dinarı al da senden belli 
bir müddet faydalan<'')lm, demesi kadının 
da onu kabul etmesidir. (Muvakkat 
nikahda şahid bulundurmak ve müddetin 
belirli olması şarttır. Mut'a'da bunlar şart 
değildir.) 

�1 (NÜKTE): (Espri) Düşünce dikkati ve 
fikir incelemesi ile çıkarılmış latif bir 
mes'eledir. Mızrağı yerde iz bırakınca: 
(..,;.�� �� �) denir. İnce mes'eleye de 
nükte adı veri l ir .  Çünkü onun 
çıkarılmasında düşüncelerin etkisi vardır. 

�1 (NÜMUV) Gelişme: Cisme (yani canlının 
bedenine) eklenen ve onun bütün 
kısımlarına giren şeyle cismin hacminin 
tabii nisbette artmasıdır. Yağ ve şişme ile 
olan artış böyle değildir. Yani nümuv 
sayılmaz. Yağa gelince; o ,  cismin bütün 
kısımlarında mevcud değildir. Onunla boy 
artmaz. Şişme ise, tabii nisbette değildir. 

�Ü1 (NEMMAM) Kouucu: insanlarla konuşup 
onlara kovuculuk eden, açılması kötü 
görülen şeyi açan kimsedir. Bunu, gerek 
kendisinden nakledilen veya kendisine 
naklolunan kimse veya üçüncü bir şahıs 
kötü görsün ve gerekse açma, sözle ol
sun veya işaretle olsun veya bu ikisinden 
başka şeyle olsun kovuculuk sayılır. 

�_,1!1 (NÜR): önce gözün ve onun vasıtasıyla 
da diğer mubsıratın algıladığı bir keyfiyy
ettir. 

J_,l.ıı�) (NÜr'UN-NÜR): Allah Teala'dır. 

0)11 (NÜN): (Tasawufa göre); İcmali ilimdir 
ki hokka onu ister. Çünkü ilmin suretleri 

olan harfler, hokkanın mürekkebi içinde 
icmalen mevcuttur. Yüce Allah'ın "Nun 
ve' l-kalem " kavlindeki Nfin ,  Hazret-i 
Ahadiyyetteki icmali ilimdir. Kalem ise 
tafsil hazretidir. 

�1 t;J1 (NEV'-İ HAKIKI) : (Mantıkta) ; 
- ''Bir=vahid" üzerine veya o olan şeyin 

cevabında hak!katlerle birleşmiş olan 
" çoklar=kesirin" üzerine söylenmiş 
küllidir. 
Külli, cinstir. "Bir" üzerine söylenmiş 
olan, şahısta münhasır nev' e işarettir. 
" Çoklar üzerine"  sözü, şahısları 
müteaddid olan nev', ta'rlfe dahil olması 
içindir. "Hakikatlerle birleşmiş" sözü, 
cinsi, ta'riften dışarda bırakmak içindir. 
Çünkü o, hakikatleri çeşitli olan çoklar 
üzerine söylenmiştir. "O olan şeyin 
cevabında" sözü, geri kalan üçünü, yani 
faslı, hassa 'yı ve genel arazı ta 'rifin 
dışında bırakır. Çünkü bunlar, "o olan 
şeyin cevabında" söylenmez, onunla 
adlandırılır. Çünkü onun nev'iyyeti ancak, 
onun ferdierindeki bir hakikate nazar
ladır. 

� ,. .. :ı o o1 "' • • A. "' �l.;.f'l t}JI (NEV'-1 IZAFI): Bir mahiyettir 
' ki; ona ve ondan başkasına kavl-i eweli 

olarak, yani vasıtasız olarak cins denir. 
Hayvana kıyasla insan gibi. Çünkü o bir 
mahiyettir ki, hem ona ve hem de at gibi 
ondan başkasına cins denir. O hayvandır. 
Hatta, insan ve at nedir? denilse cevab: 
O hayvandır, olur. İşte bu ma'n�, izafi 
nev' diye adlandırılır. Çünkü onun 
nev'iyyeti, üstündekine izafetledir. O da 
hayvandır, nam! cisimdir, cisim ve cev
herdir. Müellif, "Evveli" sözüyle sınıftan 
sakındı. Çünkü o, küllidir. Ona da, ondan 
başkasına da, " Ma hüve=O nedir?" in 
cevabında "cins" denir. hatta at ve türk 
nedir? diye sorulduğunda, cevab :  
"Hayvan" (yani canlı varlıktır) olur. Lakin 
sınıfa "cins" denmesi, evveli değil, bila
kis onun üzerine nev'in hamledilmesi 
vasıtasıyladır Sözdeki evvel i yyet 
itibariyle, sınıf, ta'riften dışarıda bırakılır. 
Çünkü o, izafi nev' diye adlandırılmaz. 

t;Jı (NEV') : Nevi; şahısları çeşitli olan bir 
çok şeylere delalet eden isimdir. 
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�:,Jl (NEVM) Uy ku: Buğuların beyne 
yükselmesi sebebiyle kuvvetlerin, kendi
siyle beraber boşta kaldığı tabii bir du
rumdur. 
(Uyku; organizmanın belirli aralıklarla dış 
uyaranlara karşı kapanması halidir. Bütün 
yaratıklarda rastlanır. Fakat gelişmiş olan
larda hayatın çok daha büyük bir kısmını 
alır. Özellikle insanın hayatının üçte biri 
uyku ile geçer. 
Uyku haline, organizmanın bütün fonk
siyonları katılır. Kasların gerilmesi durur. 
Dış uyaranlar kabul edilmez. Solunum ve 
metabolizma çok yavaşlar. Kan basıncı ile 
beraber vücut ısısı da düşer. Bezlerin 
çalışması ise, ya durur veya pek hafifler.) 
(H.K. Ans.) (A.E.) 

�1 (NEHY): Emrin zıddıdır. Bir kimsenin 
kendinden aşağı olan kimseye; Mesela: 
"Yapma" demesidir. 

�1 (NEHK) : Beyt'in üçte ikisini hazfet
mektir. Sonuncu cüz veya ondan sonra 
kalan; "Menhfik" diye adlandırılır. 

Jd.iJı:,_.;c; (NAİB-i FAİL) Fail vekili: Kendisine 
tam ve mechul fiil veya tam ve mechul 
fiil anlamında olan (ism-i mef'ul gibi fiil 
benzeri) insad edilen lafızdır. (Izhar) 
(A.E.) 

L�ı (NECASET) : Esasen veya arızi ola
rak temiz bulunmama halidir. Böyle mad
deye necis veya neces denilir. Çoğulu: 
Endi s 'dır. Mesela, idrar esasen bir 
nedisettir. İdrar bulaşmış bir giysi de 
necis'tir. (A.E.) 

��'J:ı1 (NEDVE): Cahiliyet devrinde araplar
da, danışma ve görüşme meclisidir. Ku
say tarafından Ka'be 'nin kenarına inşa 
olunan bu binada, Kureyş'in büyükleri ve 
ileri gelenleri danışma ve müzakere için 
toplanıdar ve kırk yaşından aşağı olanlar 
meclise katılamazlardı. 
Genellikle; evlenmeler, bir savaş için san
cak akd ve teslimi merasimi, Kureyş 
kıziarına gömlek giydirme merasimi bura
da yapılırdı. (İ .M .T.) (A.E.) 

�'..81 (NEZR) Nezir: Adak ve vaad anlamlarına 
gelir . . 
Tarikat ehlince; bir yoksula, bir ulu 
kişiye, bir dergaha sunulan armağana da 
"Nezir" derler ve daha çok bu anlamda 
kullanılır. "Nezir"e, "Niyaz" dendiği de 
vardır. (T. Dey.) (A.E.) 

�Wl (NİSAB): Hırsızlık ve zina haddi gibi, 
bazı cezaların vacib olmasına alarnet ol
mak üzere, Şari' -i Hakim tarafından 
nasb edilen belirli bir mikdardır. 
Bir malın zekata tabi olması için gerekli 
olan mikdar sınırına da nisab den i r  
(A.E.) 

.s�W1 (NASARA): Nasranl'nin çoğuludur. 
Ben! İsrail pe\Lgamberlerine inanıp 
nübuvvetin Hz. lsa i le son bulduğunu 
kabul eden hıristiyanlardır. Ehl-i Kitab'ın 
en kalabalık zümresidir. 
Hz. isa ,  bir süre annesi ile beraber, 
Ürdün' e bağlı Nasıra şehrinde otur
duğu için kendisine inananlara "Nasara" 
ve dinlerine de "Nasraniyyet" denil
miştir. Nitekim Matta Incilinin 2 .  
babında: "Ve gelip Nasıra denilen 
şehirde oturdu; ta ki, peygamberler 
vas ı tası ile: Nasıralı çağırılacaktır, 
diye söylenen söz yerine gelsin." de
nilmektedir. (A.E.) 

JD1 (NAZAR): Düşünme, ilm! tefekkür, bi
linmeyeni elde etmek için bilinenleri belli 
bir kurala göre sıralamadır. 

l.ö81 (NAFİZ): Başkasının hakkı tealluk et
meyen, mesela; icazetine bağlı bulun
mayan muameledir . Şartlarını ve 
rükünlerini cami olan bir akd, bir akd-i 
nafizdir ki, kendisinde muhayyerlik bu
lunup bulunmamak bakımından lazım ve 
gayr-ı lazım kısımlarına ayrılır . .Karşıtı; 
"Gayr-ı nafiz"dir. (l .F.K.) (A.E.) 

,Jili1 (NEFEL) :  Gaza eden (din uğruna 
savaşan) askere, gan!met hissesinden faz
la olarak verilen mükafattır. (A.E.) 

�1 (NAFAKA): Lügatta; çıkmak, gitmek, 
sarf etmek anlamlarını ifade eder. Ve bir 
insanın ailesine, çoluk-çocuğuna sarf ve 
infak ettiği şeye denir. 
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Fıkıh ıstılahınca; yiyecek, giyecek, 
barınak ile bunlara tabi olan şeylerden 
ibarettir. Örfen; sadece yiyeceğe denir. 
(I .F.K.) (A.E.) 

�1 (NEFiR ) :  Lügatta; topluluk an
lamındadır. lstıliihda; canlanna, malianna 
çoluk ve çocuklarına saldırmak üzere 
düşmanın gelmekte olduğundan bir bel
dede bulunan halkın haberdar edilmesidir 
ki, bu durumda o belde ahalisinden gücü 
yeten müslümanlar üzerine cihad farz 
olur. Çoğulu: Enfar'dir. 
Nefir-i amm: Savaş bölgesinde bulunan 
bütün efradın savaş için seferber haline 
gelmesi, demektir. · 
Nefir-i hass: Savaş için yalnız bir kısım 
fertlerin seferber haline gelmesi, demek
tir. (I.F.K.) (A.E.) 

i1tJı (NOKTA): Durak, yer, dikkat edilecek, 
dikkat edilmesi gerekli yer, bir yolun 
sonu, iki çizginin birleştiği yer ve yazıda, 
aynı şekildeki harflerin üstüne, altına, ka
lem dokundurarak konan, harfin oku
nuşunu değiştiren karaltı anlamlarına ·ge
lir. 
Sôfilerce nokta; harflerin başlangıcı ve 
sonudur. Bütün harfler ,  noktanın 
yayılmasından meydana gelir. Şu halde 
harflerin hepsi de noktadır ve bütün har
fler, bir noktadan ibarettir. Nitekim bütün 
varlık suretleri, bütün kainat, her an, 
Allah'ın (Yani Mutlak Varlığın) bilgisinde 
belirir. Bu belirme, varlıkların zuhuruna 
sebeb olur. Bu yüzden de evren, 
gerçekte "Taayyün-i Zati"nin , yani 
Allah'ın zatına ait sıfatı olan bilgisinde be
l irmiş suretierin yokluk aleminde 
zuhurundan ibarettir ve alemierin varlığı, 
izafi varlıktır; gerçek varlık, ancak 
Allah'ındır. Nokta, O "Zati Taayyün"dür 
adeta, evren ise harflerdir. (T. Dey.) 
(A.E.) 

i)jl (NEKRE): Mtiayyen olmayan=belirsiz 
birŞey "iÇiri konulan isimdir. ·Ariı.pçada, "so
nunda tenvin bulunan kelimeler nekre
dir. (Izhar) (A.E.) 

* * * 
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._;OJ �1)1 (VACiB Li zATiH): Yokluğu hiç 
mümkün olmayan varlıktır. O'nun varlığı 
başkasından deği l , bi lakis kendi 
zatındandır. Eğer varlığın vücObu kendi 
zatına ait olursa, Vacib li Zatibi diye ad
landırılır. Eğer başkasına ait olursa, Vacib 
li Gayrihi diye adlandırılır. 

J..:.)ı � �1)1 (V AciB Fİ'L-AMEL): İç inde 
' şüphe bulunan bir delil ile bize lazım ge

len (üzerimize gerekli olan) şey için isim
dir. Haber-i vahid, kıyas , a rn m - ı  
mahsus ve te'vil edilmiş ayet gibi. Fıtr 
sadakası ve Udhiyye böyledir. 

���� �(, (VA.CiB'UL-VUCÜD): Varlığı , 
kend( zatından olan ve hiç birşeye 
muhtaç olmayan varlıktır. (Bu, Allah 
Teala hazretieridir.) 

�1)1 (VAKI ' ) :  Kelamcılara göre, Levh-i 
' Mahffiz 'dur. Hakimiere (filozoflara) 

göre, fa'al akıldır. 

·�))1 (VARİD): Kuldan bir kasd olmaksızın , 
gaybi ma 'nalardan kal be gelen her 
şeydir. 

4LI)1 (VA.SILIYYE): Ebfi Huzeyfe Vasıl 
"ibn Ata'nın taraftarlarıdır. Allah Teala'nın 
sıfatları yoktur, dediler ve kudreti kula 
isnad ettiler. 

�1 :0)1 (VETED-İ MECMÜ'): Kendile
rinden sonra bir sakin bulunan harekeli iki 
haıitir. Ör. ÇJ:l , �) gibi. 

j_,�l :0)1 (VETED-İ MEFRÜK) : İ ki s i  
arasında bir sakin bulunan harekeli iki 
harftir. Ör. (;JI.i �) gibi. 

�)1 (VECD): Tekellüf ve tasannu' (yani, 
özenme, zorlanma ve yapmacık) ol-

maksızın, kalbe tesadüfen gelen şeydir. 
Denildi ki: V ec d ;  parlayan , sonra 
çabucak sönen şimşeklerdir. 

·�;.J1 (VUCÜD): Hakk'ın vucOdu ile bera
ber, beşeriyyet vasıflarının görünmez ol
masıyla kulun yitirilmesidir. Çünkü 
Hakikat Sultan'ı göründüğünde (zuhOr 
ettiğinde) beşeriyyet için beka yoktur 
Bu, Ebu' I-Hüseyn en-Nfiri'nin şu 
sözünün ma 'nasıdır: Ben, yirmi yıldan 
beri vecd ile fakd arasındayım. Rabbimi 
bulduğum zaman, kalbimi yitirdim. Bu, 
Cüneyd ' in şu sözünün ma'nasıdır: 
Tevhidi bilmek, onun varlığına karşıttır 
(mübayindir). Tevhidin varlığı ise, onu 
bilmeye karşıttır. Tevhid , başlangıçtır. 
Varlık sondur. Vecd ise , ikisi arasında 
vasıtadır. 

:.:,��)1 (VİCDANiYYAT): Algılanması iç 
duy�larla olan şeydir. 

y;.Jı (VUCÜB): Zatın, aynını iktiza etme 
zarareti ve onun, haricde tahakkukudur. 
Fakibiere göre ; vucOb, zimmetin 
meşgul olmasından ibarettir. 

��ly;.J1 (VUCÜB-1 ŞER'i): Terkedeni ,  
kınanınaya ve azaba müstehak olan 
şeydir. 

�ı y;.)l (VUCÜB-1 AKLi): Bir muhali 
gerektirmesine binaen, terki mümkün ol
mayacak biçimde failden sudOru gereken 
şeydir. 

, r�Vı y�� (VÜCÜB'UL-EDA): Zimmet in 
boşaltılmasını isternekten ibarettir. 

J_;.jı �� (VECH 'ÜL-HAK) :  Kend i s i y l e  
birşeyin hak olduğu şeydir. Zira birşeyin 
hakikatı ancak Allah Teala iledir. O, Yüce 
Allah'ın şu sözüyle kendisine işaret edilen 
şeydir: "Nereye dönerseniz Allah'ın 
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vechi oradadır. " (Bakara: 1 15) O, 
eşyanın hepsi için muktın olan Hakk'ın 
aynıdır. Kim, H a k  k 'ın, eşya için 
kayyCımiyyetini görürse, o ,  her şeyde 
Hakk'ın vechini gören kimsedir. 

�)1 (VECiH): Kendisinde övülen hasfetler 
(huylar ve nitelikler) bulunan kimsedir. 
Bilinip tanınması ve inkar edilmemesi 
onun özelliğindendir. 

i:..J_,�)J.JI ���J1 (VUCÜDİYYE-İ LA-
- ZARÜRİYYE): (Mantık ilminde), Zat 'a 

göre, la-zarfiri kaydıyla beraber genel 
olan mutlaktır. Eğer o, bizim: "Her in
san, bizzarfire değil ,  bilfiil 
gülücüdür." sözümüz gibi, mCıcib olursa, 
onun terktbi ,  genel olan mutlak 
mGcibden ve genel olan mümkin (veya 
mümekkin) salihdendir. 
Genel olan mutlak mCıcibe gelince; o, bi
rinci cüzdür. Mümkün olan salih, yani bi
zim: "Bil'imkan, insandan gülücü olan 
birşey yoktur . "  sözümüz ise, la
zarCıre'nin ma'nasıdır. Çünkü Icab, zarGri 
olmayınca, orada teabın zararetini selb 
vardır. İcabın zarGretini selb ise, salih 
olan genel mümkindir. 
Eğer o, bizim: "İnsandan, bizzarilre 
değil, bilfiil gülen birşey yoktur. " 
sözümüz gibi, salih ise, onun terkibi, gen
el olan mutlak salibdendir. O, birinci 
cüzdür ve genel olan mümkin mGcibdir. 
O, la-zarGre'nin ma'nasıdır. Muhakkak ki 
selb, zaruri olmadığı zaman, orada, selbin 
zaruretini selb etmek vardır. O, mucib 
olan genel mümkindir. 

i:;(� )\il ��;.)1 (VUCÜDİYYE-İ LA-DAİME): 
(Mantik ilminde), Zata göre, la-devam 
kaydıyla beraber genel olan mutlaktır. O, 
gerek mCıcib, gerekse salih olsun, terkibi, 
genel olan iki mutlaktan olur. Bunlardan 
biri mucibdir, diğeri salibdir. Çünkü birin
ci cüz, genel mutlaktır. İkinci cüz, la
devam 'dır. Şüphesiz sen bilmiş o!dun ki, 
onun mefhumu genel mutlaktır. Icab ve 
selb olarak onun misali,- daha önce geçen 
şu sözümüzdür: "Her insan bilfiil 
g.ülendir, ama daima değil. " , 
"Insandan bilfiil gülen birşey yoktur, 
ama daima değil." 

��)1 (VEDİA): Korunması için bırakılmış 
emanettir. 

t}:,J1 (VERA'): Haram kılınanlara düşmekten 
korkarak, şüphelilerden kaçınmaktır. De
nildi ki: O, güzel arnellere sımsıkı 
sarılmaktır. 

: u�)1 (VERKA) :  Külli nefistir. O, Levh-i 
Mahffiz 'dur. Levh ' ul -Kader ' d i r .  
Tamamiyle düzenlendikten sonra , 
düzenlenmiş olan suretiere üfürülmüş 
ruhtur. O, bir sebebden var edilmiş ilk 
varlıktır. Bu sebeb, ilahi imtinan ve 
inayetin gayrı sebebden olmayan, var 
edilmiş ilk akıldır. Onun, Hakk'a has olan 
bir vechi vardır, ki onunla Hak'tan varlığı 
kabul etmiştir. 
Nefsin iki vechi vardır: Hakk'a has 
olan vech ve nefsin varlığının sebebi olan 
akla has olan vech. 
Her varlığın kendine mahsus bir vechi 
vardır. Gerek kendi varlığı için bir sebeb 
olsun, gerekse olmasın. Nefsin, kendi 
kuds'ünün hazirelerinden, düzenlenmiş 
eşbaha inme lütfu olunca, yeryüzüne 
yayılma lütfundan ve Hak'tan inmesinin 
güzelliğinden dolayı Verka diye ad
landırılmıştır. Bazı hakimler, netisieri de 
bununla adlandırmışlardır. 

1:.:')1 (VASAT): (Mantık ilmi ıstılahıdır.) Mes
ela, bizim: "Alem muhdestir (sonradan 
var edilmiştir) . Çünkü o, değişendir. " 
sozumüze b it i şen "Çünkü o ,  
değişenidir. "  cümlesi, Vasat 'tır. 

Ü,...)1 (VESiLE): Kendisiyle başkasına yak
'Iaşılan şeydir. 

�)1 (VASF) :  Bir ma'na itibariyle zat'a 
delalet eden şeyden ibarettir, ki bu 
ma'na , onun harflerinin cevherinden kas
dolunmuştur. Yani bir sıfatla zata delalet 
eder. Mesela, kırmızı gibi. Çünkü o ,  
harflerinin cevheriyle ,  maksud olan bir 
ma'fıaya delalet etmektedir ki o da 
kırmızılıktır. 
Vasf ve sıfat; va'd ve ıde gibi, iki mas
dardır. 
Kelamcılar, bu ikisi arasını ayırıp dediler 
ki; vasf, vasıf ile kaim olur. Sıfat i se 
mevsuf ile kaim olur. 

· 

Denildi ki: Vasf, fail ile kaim olandır. 
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�)1 (VASIYYET) : Ölümden sonrasına 
izafe edileni temlik etmektir. 

amaçlayan konuşmadır. Vaaz veren 
kişiye Vaiz , verilen vaaza da Mev' ize 
denir.) (A.E.) 

(Diğer bir ta'rife göre, vasıyyet : Bir 
kimsenin ölümünden sonra yapılmasını is- ; G)1 (VEFA) : Dostluk ve yardım yolunu 
tediği şeydir.) (A.E.) gözetme ve ortakların ahdlerini koru

j:..)1 (VASL): Bazı cümleleri bazısı üzerine 
atf etmektir. 

�)1 (VAD ' ) :  Lügatta ; lafzı ,  ma 'nanın 
karşısına koymaktır. lstılahta; mutlak 
kılındığı zaman, birşeyi birşey ile tahsis 
etmektir. Ya da birinci şey hissedilince, 
ondan ikinci şeyin anlaşılmasıdır. 
" ltlak " ile murad, ma'nayı kasdederek 
lafzı kullanmaktır. "İhsas"  ise, önce 
ma'nayı kasdederek, lafzı, içinde bulun
duğundan daha genel olarak kullan
maktır. 
Hakimierin ıstılahında; iki nisbetten biri 
sebebiyle birşeye arız olan durumdur. Bi
rincisi: Cüzlerin bazısının bazısına nisbeti
dir. İkincisi: Cüzlerinin, kendisinden haric 
olan umCıra nisbetidir. Kalkmak ve otur
mak gibi. Bu ikisinden hepsi de; uzuv
Iannın bazısı bazısına ve kendisinden haric 
olan umClra nisbeti sebebiyle kişiye arız 
olan durumdur. 

�)1 (V ADlA) İndirim/i satış: Birinci fiyattan 
İndirim yapmakla satmaktır. 

: ;.:,31 (VUDÜ') Abdest: Güzellik anlamına 
gelen; Vadaet'tendir. Şeriarta ise; (bazı 
uzuvları) özel bir biçimde yıkama ve 
uzuvlar üzerine meshetmedir. 
Denildi ki: Vudu' ; niyetle beraber suyu 
dört uzva ulaştırmaktır. 

��1 ;).:,J1 (VATAN-I ASLi): Kiş i n i n  
doğduğu yer ve içinde bulunduğu belde
dir. 

..::.uiı J.� (VATAN'UL-İKAME): Bir kimse
�in, nıesken edinnıeksizin, içinde onbeş 
gün veya daha çok oturmaya niyet ettiği 
yerdir. 

�)1 (VA'Z) Öğüt: Kalb yumuşayacak 
biçimde hayrı hatırlatmaktır. 
(Va'z veya vaaz; dini öğüt, insanları uy
armayı ve doğru yolu gösterıneyi 

madır. 

2i)1 (VAKF): Lügatta; habs (=alıkoyma) an
lamındadır. Şeriatta ise; malı (ayn-ı), 
vakıf'ın mülkü üzere habs etme, yani 
alıkoyma ve menfaatini tasadduk etme
dir. Bu, Ebu Hanife'ye göredir ve vak
fedenin geri dönmesi caizdir. Ebu Yusuf 
ve Muhammed'e göre, malın menfaalini 
tasadduk etmekle beraber onu temlikten 
alıkoymaktır, ki bu durumda mal, bir 
bakımdan Allah'ın mülküne geçmiş olur. 
Vakf; kıraat ilminde, kelimeyi, kendinden 
sonrasından kesip ayırmaktır. 

._;:._,�1 ..) 2>)1 (VAKF Fi'L-ARÜZ): H a 
, rekeli olan yedinci harfi sakin kılmaktır. 

Geriye (LJ�_;;;:.)= Mef'ulan kalması için, 
(.)�_;;;:.)= Mef'ulatün 'ün ta 'sını sakin 
kılmak gibi. Ve bu, Mevkuf diye ad
landırılır. 

�)1 (VAKS ) :  (Arcız ilminde), (,t.�) = 

Mütefaalün'ün ta 'sını kaldırıp, (.:,1.�)= 
Müfaalün 'e nakledilir ve Evkas diye ad
landırılır. 

�)1 (VAKFE) Tasauuuf ıstı/ahında: İki makam 
arasında habsetme (alıkoyma)dır. Bu, 
çıktığı makamın haklarını tamamıyle 
alamamaktan ve daha yüksek makama 
girmesini hak edememekten dolayıdır. 
Sanki o, ikisi arasında ç e  k i ş m e 
(=tecazüb) içindedir. 

:::S)� (VAKT): Senin halinden ibarettir. O, 
gayr-ı mec'Q] olan senin isti'dadının ge
rektirdiği şeydir. 

�)1 (VAKTİYYE ) :  (Mantık i lminde ) ,  
mevzQ' için mahmulün sübCltu zarureti ile 
veya zata göre, la-devama mukayyed ol
arak mevzQ'un varlığının Vakitlerinden 
belli bir vakitte onun bundan selbi 
zarClreti ile hakkında hüküm verilen 
şeydir. 
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Eğer vaktiyye, mesela: "Her Ay, Yer 
ile Güneş arasına girdiği vakitte tutu
lur, la-devam (devamlı değil) . "  sözümüz 
gibi, mQcib olursa, onun terklbi, vakti 
olan mutlak mucibdendir. Ki o, birinci 
cüz'dür. Yani "Her Ay . . .  girdiği va
kitte tutulur. " sözümtizdür. Ve yine 
onun terkibi ,  genel olan mutlak 
salibdendir, ki o, l a - d e v a m ' ı n  
mefhumudur Yani "Ay'dan, genel 
ıtlak ile tutulan birşey yoktur. " 

sözümüzdür. 
Eğer v a k t ı y y e , mesela b iz im:  
"Bizzarilre, terbi' vaktinde Ay'dan 
tutulmuş birşey yoktur, la-devam" 
sözümüz gibi salib olursa, onun terkibi, 
vakti olan genel ,  mutlak salibdendir. O 
da; "Terbi' vaktinde Ay'dan tutulan 
birşey yoktur . "  sözüdür. Ve onun 
terkibi, genel mutlak mQcibden olur. Bu 
da: "Her Ay, genel olan ıtlak ile tu
tulur." sözüdür. 

. 

�G)l (V AKAR): MatiOblara (istenilen şeylere) 
doğru yönelmede, yavaş davranmadır. 

etme sebebi veya müvalat akdi sebebi ile 
kişinin hakettiği mirastır. 

;.;.)1 (VEHM): İnsanın cismani bir kuvvetidir 
ki, onun yeri, beynin orta oyuğunun son
udur. MahsOsat ile ilgili cüz'i ma'naları an
lamak (idrak etmek), onun nite
l iğ indendir .  Zeyd ' in cesareti ve 
cömertliği gibi. Bu, koyun hakkında 
şöyle hüküm verilen bir kuvvettir: Kurt, 
kendisinden kaçılandır; çocuk, kendisine 
şefkat edilendir. Bu kuvvet; bütün 
cismani kuvvetiere hakim olup, aklın, akli 
kuvvetlerin hepsini istihdam ettiği gibi, 
onları istihdam edendir (kullanandır) . 

�)1 (VEHM): Hissedilen ma'na ile ilgili olan 
cüz'i ma'nanın idriık edilmesidir. 

�ı�)l (VEHMl-İ MÜTEHAYYİL): 
Bu , vehmi kullanınakla mütehayyilenin 
Icad ettiği sOrettir. Yırtıcı hayvana ben
zetilen ölüm hakkındaki pençe veya 
yırtıcı diş sureti gibi. 

S�)1 (VEHMİYYAT): Hissedilmeyen du-
j:,s")1 (VEKiL): Müvekkilinin aczinden dolayı rumlar hakkında vehmin, kendileriyle 'başkası için tasarrufta bulunan kimsedir. hüküm verdiği yalancı kaz ı  yy e l e r  

(=önermeler)dir. Alemin ötesinde sonsuz 
bir boşluk bulunduğuna hükmetmek gibi. 
Bunlardan oluşturulmuş kıyasa da Safsa
ta adı verilir. 

.))1 (VELi): Fail vezninde olup, fail an -
lamındadır. Arasına ısyan girmeksizin ,  
taatı ardarda olan kimsedir. (Çoğulu: Ev
liya'dır.) 
Ya da mef'ill anlamındadır, ki bu, 
Allah'ın ihsanını, lütuf ve bağışını üzerine 
alan kimsedir. 
Veli, mümkün olduğu kadarıyla Allah'ı 
ve sıfatiarını bilen, taatlara devam eden, 
günahlardan kaçınan , lezzetlere ve 
şehvetlere dalıp mübtela olmaktan yüz 
çeviren kimsedir. 

��)ı (VELAYET): Vely 'dendir, ki bu, yak· 
İaşmak, demektir. Velayet, azad veya 
muvalattan hasıl olan hükmi yakınlıktır. 

:·�) ı (ViLAYET): Nefsinden fani olduğunda 
kulum, Hak ile kaim olmasıdır. 
ViHiyet, şerlatta, gerek dilesin, gerekse 
çekinsin, sözü başkası üzerine tenfid eyle
mektir. 

(VELA): Mülkündeki bir şahsı azad 

0r�))1 (VARİDAT): "Gelirler" anlamına 
arapça bir sözdür ve genel olarak bu an
lamda kullanılır. 
Söfllerde ise; "varidat" ,  ilham yoluyla 
kalbe gelen ve söylenen sözlere, sohbet
lerdeki konuşmaya denir. Nitekim 
Sımavna kadısı oğlu Bedreddin ' i n 
konuşmalarının yazılmasından meydana 
ge)en kitabına da "Varidat" adı veril
miştir. (T. Dey.) (A.E.) 

�(,i - �� '��� (VÜCÜD-VECD
TEVACÜD) :  "Vüciid" ,  arapça; varlık, 
var oluştur. "V e c d "  (veya türkçe 
söylenişe göre; vecid) , aşkla cezbeye 
düşmek, özlemle kendini yitirmek, hal
lenmektir. "Tevacüd" ise, vecde düş
meksizin, kendini vecde düşmüş göster-
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rnek, o hali benimsemeye uğraşmaktır. 
Neşldeler, ilahiler, nefesler okunurken 
vecde gelmiş gibi sıçramak, oynamak, 
bağırmak, Tevacüd'dür. Tevacüd, vecde 
gelmeye bir gayret olduğundan, tasawuf 
ehlince hoş görülmüştür. 
V e c d ;  gerçekten kendinden geçip 
sema'a gitmek, feryad etmek gibi hallere 
düşmektir. 
V ü c u d  ise; tevacüd 'ün ve vecd ' in 
ötesindedir. Hak'la Hak olmak ve 
varl ığından geçip Hak varl ığına 
bürünmek, Hak'tan başka hiç bir varlığı 
bilmemektir, görmemektir. 
VücCıd makamına eren, vecid v e  
tevacüde tenezzül etmez. Melamet 
ehli ve Mevlevlle r ,  tevacüdü riya 
saymış lar ,  ve ci d ve cezbenin 
gösterilmesini de hoş görmemişlerdir. (T. 
Dey.) (A.E.) 

d-)1 (VAHY ) :  Gizlice bi ldirmek, an-
lamındadır. Kimisi de, hızlı bildirmektir, 
demiştir. Söz veya yazı veya risale veya 
işaret gibi , kendisiyle delil gösterilen 
(tasdik veya isbat yapılan) her şey 
vahy'dir. 
Bazan "Vahy" kelimesiyle, ondan ism-i 
mef'Cıl, yani Vahyedilen şey kasdedilir. 
İmam Abdullah et-Teyml el- lsfehanl 
demiştir ki: V a  h y ' in asl ı ,  anla
ma=tefehhüm'dür. işaret, ilham ve yaz
mak gibi kendisiyle birşey anlaşılan her 
şey vahy' dir. 

Kirman i ve Ayni böyle açıklamışlardır. 
Sadr'uş-Şeria, et-Tavzih'deki Rükn'üs
Sünne 'de demiştir ki: Vahy; zahir ve 
batın olur. Zahir üç kısımdır: 
1- Meleğin dili ile sabit olup, kesin bir 
ayetle mübelliğini bilmesinden sonra 
Resuluilah (s.a.v.)'in kulağına vaki olandır. 
Kur'an bu kabildendir. 
2- Kelam ile beyan edilmeksizin, meleğin 
işaretiyle kendisine belli olan şeydir. Nite
kim ResUluilah (s.a.v.) bu konuda şöyle 

buyurmuştur:.;! ._rJJ � .:...;.; ..,...L...lJI (JJ .;1 
u _;i. J L..A.i"Ruh'ul-Kuds, . . . hiç bir ne
fis asla ölmeyecek diye kalbime 
fısıldadı. Buna, meleğin fısıldaması, 
denir. 
3- Üçüncüsü de ilhamdır. 

Bunların hepsi, mutlak olarak hüccettir. 
Ancak evliyanın ilham ı böyle değildir . 
Çünkü o, kendinden başkasına hüccet ol
maz. 
Vahy'in batın olanı ise, rey ve ictihad 
ile elde edilendir. (Keşşaf) (A.E.) 

·��)1 (VİRD) :  Çoğulu: Evrad 'dır. Vird ; 
Kur'an-ı Kerim'den , Hadislerden, yani 
Hz. Muhammed'in duaya ait sözlerinden 
derlenmiş, tertiptenmiş olan ve belirli za
manlarda okunan sözlerin tümüne denir. 
Tarikat ehli; o tarikatı kuranın, yahut 
ondan sonraki ulu erenlerden birinin 
terkib ettiği evradı, bilhassa sabah na
mazından sonra okurlar. (T. Dey.) (A.E.) Yüce Allah'ın: (;� ı� �1 �J J>�'u 

t; .. ;��)= (Zekeriyya), s a b a h - a kşam t:,b)1 (VAZIFE): Lügatta, bir insan için her 
'gün takdir edilen yiyecek v e y a  
erzak'dır. Maaş anlamına da gelir. Nite
kim, yapılması gereken her hangi bir 
hizmete de vazife denildiği yaygındır . 
Çoğulu: Vezaif'dir. 

(Rabbinize) tesbih edin, diye onlara 
yaz d ı . "  (Meryem: l l) kavl indeki 
"Evha"nın, "yazdı" anlamına ve: {j>�'ı::, 
�1 .)1 �)" "Rabbin, bal arısına vah
yetti (Üham etti) . "  (Nahl: 68) kavlindeki 
"Evha"nın ise, "ilham etti" anlamına 
geldiği söylenmiştir. 
"Vahy" kelimesi, işaret anlamına da ge
lir. 
Şeriat astılahında Vahy: Allah'ın, pey
gamberler inden b i rine indir i lmiş 
kelamıdır. 

�:,Jt�J:c)1 (VA'D VE VAiD): Söz verme , 
-uyarma, tehdld, geleceğe ait verilen söz 
gibi anlamlara gelir. 
Va'd ;  genellikle hayırda, bazan da şerde 
kullanılır. 
Vaid; şerde kullanılır. 
Mesela, Cennet, Allah'ın va'di, Cehen
nem ise vaididir. (M. Ak.) (A.E.) 
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�)1 (VAKF) Vakıf: Bir mülkün menfaatini 
halka tahsis edip, ayn'ını Allah Teala'nın 
mülkü hükmünde olarak temlik ve te
mellükden müebbeden men etmektir. Bu 
ta'rif, İ m a m e y n 'e göredir. İ m a m  
A'zam 'a göre, vakıf; bir mülkün ayn 'ı 
sahibinin mülkü hükmünde kalmak üzere 
menfaatinin bir cihete tasadduk edilmesi
dir. 
Vakf eden kişiye; "Vakıf" ,  vakf edilen 
şeye "Mevkfif " ,  "Mahall-i vakf" ; bir 
ayn'ın menfaati kendisine vakf ve tahsis 
edi len şahsa veya mahalle de 
"Mevkiifun · aJeyh" ,  "Meşrfitun leh" 
" Masarlf-i vakıf" denilir. Bunlara, 
"Mürtezika" ,  "Ebi-i vezaif" de denilir. 
(I.F.K.) (A.E.) 

lJls)1 (VEKALET ) :  Bir kimsenin işini 
başkasına tefviz etmesi ve o işde onu 
kendi yerine ikame etmesidir. 
O kimseye Müvekkil ve yerine ikame 
eylediği kimseye Vekil ve o işe de 
Müvekkelün bi h deiıir .  (Mecelle, 
Madde: 1449) 

Vekalet çeşitleri şunlardır: ' 
a) Vekalet-i Mutlaka: Bir şarta bağlı, 
bir kayıd ile mukayyed olmaya vekalettir. 
"Seni şu husiisda tekvii ettim." diye 
yapılan bir vekalet gibi. Buna, "Vekalet
i Mürsele" de denir. 
b) Vekalet-i Muallak: Bir şarta 
bağlanmış ve ta'lik edilmiş olanvekalettir. 
"Filan kimse aleyhimde da 'va açarsa, 
ona karşı müdafaada bulunmaya 
vekllimsin . .. demek gibi suretle yapılan 
vekalet bu kabildendir. 
c) Vekalet- Muzafe: Belli bir vakitten 
itibaren başlaması meşrüt olan vekalettir. 
"Gelecek filan ayın· başından itibaren seni 
şu işe vekil ettim. "  diye yapılan vekalet 
gibi. 
d) Vekalet-i mukayyede: Bir şarta 
bağlanmış veya bir vakit ile mukayyed 
olan vekalettir 
e) Vekalet-i hassa: Husus ifade eden bir 
sözle yapılan, sınırlı ve belirli hususa aid 
bulunan vekalettir. Belli bir malı satmaya 
vekalet gibi. 
f) Vekalet-i amme: Genellik bildiren bir 
tabir ile yapılan, birçok muamelatı kap-

sayan vekalettir. Buna, "Vekalet-i Mu
favveze" de denir. 
g) Vekalet-i Devriyye: Vekil, her azi edil
dikçe yenilenen vekalettir. ( l .F.K.) (A.E.) 

�r:,.ıı (VAC iB ) :  Lügatta ; s ü k fi t ,  yani 
düşmekten ibarettir. Nitekim Yüce Allah, 
bir ayette: 
( .  . t+.?.-� r>Ll)= "(O kurban edilen de
veler) yaniari (üstü yere) düştüğü za
man . . .  " (Hacc: 36) diye buyurmuştur. 
Fakihlerin örfünde vacib; içinde, yokluk 
şüphesi (=şübhet'ül-adem) bulunan bir 
delll ile vücubu sabit olan şeyden 
ibarettir. Haber-i vahid gibi. 
Vacib'in işlenmesiyle sevab kazandır. 
Özürsüz terk edilmesiyle de azaba 
müstehak olunur. Vacibi inkar eden sapık 
sayılır, kafir sayılmaz. 

ili)1 (VAKFE): Vakfe, belirli bir yerde, kısa 
da olsa, bir süre kalmak demektir. 
Hac'da iki yerde vakfe · vardır: 1- Arafat 
vakfesi 2- Müzdelife vakfesi. 
Arafat vakfesi, haccın en önemli 
rüknüdür. Arafat vakfesinin zamanı: 
Arafe günü (9 Zilhicce) zeval vaktinden 
(güneşin tepe noktasına gelmesinden), 
bayramın birinci günü (1  O Zilhicce) fecr-i 
sadık'ın zuhuruna (tan yerinin ağarmaya 
başladığı ana) kadar olan müdettir. 
Müzdelife'de vakfe: Müzdelife, Arafat 
ile Mina arasında "Harem" sınırları içinde 
kalan bir bölgenin adıdır. Hac'da, Arafe 
gününü bayrama bağlayan geceyi burada 
geçirmek sünnet; vakfe ise vacibtir. 
(A.E.) 

* * 
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yı (HİBE): Lügatta; teberru'=bağış, an
lamındadır. Şeriatta; malı, karşılıksız ver
mektir, bağışlamaktır. (Ayn ' ı ,  ivezsiz 
temlfk etmektir.) 

: qıı (HEBA) : İ ç inde, Allah Teala 'nın , 
alemin cesedierini açtığı şeydir. Bununla 
beraber varlıkta onun aynı, ancak içinde 
açıldığı sCıretlerle vardır. Bu, Heyula 
diye de adlandırılır. 
Heba; ilk akıl, külll nefis ve küllY tabfattan 
sonra, dördüncü mertebecieki varlık mer
tebelerinin tertibine nazaran olunca, 
Allah Teala onu, içinde cisimlerin 
suretlerinin açıldığı bir cevher olmasıyla 
ayırd etmiştir. Çünkü onun mertebesinin 
altında küllf cisim mertebesi vardır. Bu 
heba! mertebe, ancak beyaz ve siyahtaki 
beyazlık ve siyahlığın akılla anlaşıldığı gibi 
anlaşılır. Ma'kCıliyyet ve his üzere olan 
siyah ve beyazlık, beyaz ve siyaha 
ilişiktir. 

��1 (HİCRET): (İslam tarihi terimi olarak), 
kafirler arasındaki vatanı terkedip, İslam 
yurduna göçmektir. 
(İslam tarihinde bu ta'bir, Mekke fethe
d i lmeden önce  oradan ,  i lk in 
Habeşistan'a, sonra Medine'ye göç et
mek anlamında kullanılmıştır. Göç eden
lere; Muhacirin ve Medine'de onları 
barındıran müslümanlara da Ensar den
miştir.) (A.E.) 

�1�1 (HİDAYET): Mat!Cıba ulaştıran şeyi 
göstermektir. Bazen denir ki: Hidayet, 
mat!Oba eriştiren yola girmektir. 

�:l,J1 (HEDY): Dört ayaklı hayvanlardan, 
boğaziamak için Harem'e götürülen kur
banlıktır. 

�-4)1 (HEDİYYE) :  Geri verme şartı ol
maksızın alınan şeydir (armağandır). 

�:Q1 ( HÜZEYLİYYE) :  M u '  tez i l e ' n i n  
Şeyh 'i Ebu Hüzeyl 'in taraftarlarıdır. 
Bunlar; Allah 'ın takdir ettiği şeylerin 
(makdCırat' ın) fanf olduğunu ve cennetiik
Ierin hareketlerinin kesileceğini, sürekli 
bir sönme ve sükCına dönüşeceklerini 
söylediler. 

Jj+)l (HEZL) şaka: Lafız ile, ne onun hakiki, 
ne de mecazi ma'nası kasdedilmemesi
dir. Bu, ciddi olanın zıddıdır. 

4.-Wl (HİŞAMİYYE): Hişam İbn Amr el-
, GGti'ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar de
diler ki; Cennet ve Cehennem henüz 
yarat ı lmamışt ır .  Yine dedi ler ki ;  
Ku(an'da helal ve harama delalet yok
tur. lmamet, ihtilaf ile beraber akdedil
miş oJmaz. 

�1 (HEMM): İyi veya kötü bir şeyi, yapma
dan önce, onu yapmaya kalbin akdet
mesidir (karar vermesidir). 

i:,J1 (HİMMET): hak için veya başkası için 
, kemal hasıl olsun diye kalbin, hak ta
rafına, bütün rCınani kuwetleriyle kasd ve 
teveccüh etmesidir. 

.;�1 (HEVA): Şeriatın da'veti olmadan, nef
sin, lezzet duyduğu şehvetlere meylet
mesidir. 

�__,.4)1 (HÜV İYYET ) :  Çekirdeğin ağac ı  
içermesi gibi , mutlak gaybda hakikatleri 
içeren mutlak hakikattır. 

�ı);.:,..:.Jı � � �-!LJI ��1 (HÜVİYYET -i 
SARİYYE Fi CEMi'-İ MEVCÜDAT): 
(Bütün varlıkların içine girmiş olan 
hüviyyet): Ne bir şey şartıyla, ne de bir 
şey olmama şartıyla olmaksızın, varlığın 
hakikatını aldığı zamanki şeydir. 
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:,.4)1 (EL-HUV): Başkası için görülmesi sahih 
olmayan gaybdır . Kendisinden, "Hi.
teayyün ile künh" diye ta'bir olunan 
hüviyyetin gaybı gibi. O ,  batınların en 
batınıdır. 

��G ;:�-+J1 (HEYBET VE ÜNS): Bu ikisi , 
kabz ve bast'ın üstünde iki halettir. Nite
kim kabz ve bast da havf ve redl'nın 
üstü:.ıdedir. Heybet'in muktezası gaybet
tir. Uns 'ün muktezası, sahv ve ifakat, 
yani uyanma ve ayılmadır. 

J�1 (HEYÜL�): Asi ve madde anlamında 
yunanca bir lafızdır. Istılahta; cisimde bir 
cevherdir ki, bu cisme arız olan ittisal ve 
infisali kabul edici olup, cismi ve nev'i iki 
suret için mahaldir. 

Zıddı: İdlal'dir. (M. Ak.) (A.E.) 

�1 (HEMS): Lügatta; sesi gizli çıkarmaya 
derler. Tecvid ıstılahında; mahreclerin
den çıkmalan esnasında, mahrecde aralık 
kalması ve fazla dayanmaması sebebiyle , 
harf telaffuz edilirken nefesin harfle bera
ber akmasına denir. 
Hems; cehr sıfatının zıddıdır. Harfleri: 

(.:.S... � <L.!,..j ) lafızlarının ihtiva etiği on 
harftir. Bu harflere; Huruf-u Malımfise 
(hems harfleri) denmesinin sebebi, harf 
telaffuz edildiği zaman, mahrece itimadın 
zayıf olması sebebiyle, sesin gizli ve zayıf 
olmasıdır. (O.K.) (A.E.) 

�1 ( H İMMET ) :  Bir işin üstüne iyice 
, düşmek, bir işe sarılmak, lütuf, kerem ve 
ihsanda bulunmak anlamlarına gelen 
arapça bir sözdür. 

��1 (HEDER): Lügatta; boşa gitmek, boş J�1 (HEYÜLA): Eski felsefede, bütün ci-

yere harcanma, ziyan olma, faydasız simlerin ilk maddesi, diye varsayılan 
olma gibi anlamlara gelir. Bir hadiste : maddedir. Kendisinin şekil ve sureti 
"Hayvanın yaralaması herlerdir (boşa olmıyan, fakat her şekil ve suret sahibi 
gider) . "  huyurulmuştur Bu hadiste; olanın muhtaç bulunduğu şeydir. 
cezasız kalan, ödenmesi gerekıniyen zar
ar ve ziyan kasdedilmiştir. Nitekim Me
celle'nin 94. maddesinde de, bu konuda 
şöyle denilmektedir: "Hayvanatın, ken
diliğinden olarak cinayet ve ma-
zarratı hederdir. ,  

.;:.4)1� ��1 (HİDAYET VE HÜDA): Doğru 
yola kılavuzluk, demektir. Ehl-i Sünnet'e 
göre, Allah Teala'nın kulda iman ve taatı 
(ihtidayı) yaratmasıdır. Mu' tezile ' ye  
göre; Allah ' ın hakkı beyan ve matluba 
kılavuzluk etmesidir. Eş' arliere göre; 
Allah 'ın, matluba götüren yola kılavuzluk 
etmesi, selamet yolunu göstermesidir. 
Rağıb'a göre, (Müfredat, S. 538) 
Allah 'ın insanlara hi dayeti dört 
çeşittir: 
1- Bütün insanlara akıl, zeka, .zaruri bazı 
bilgiler lütfetmesi. 
2- Peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla 
insanları hakka da'vet etmesi. 
3- Doğru yolda olanlara verdiği tevfik. 
4- Ahirette cennete iletmesi. 

Zihinde tasavvur olunan şeki l ,  a s ı l  
tasvir, eşyanın gerçek olan kısmı gibi 
anlamlara da gelir. (O.T.S.) (A.E.) 

* * 
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: ı;;,J ı ::..)Ql (YAKÜT-1 HAMRA): Külli ne
fistir ki, Dürret-i Beyza (=beyaz inci) 
denilen mufarık aklın hılafına, onun 
aydınlığı, cisme ilişmenin karanlığı ile 
karıştığı için böyle adlandırılmıştır. 

i:._;Jl (YÜBÜSET) Kuruluk: Biçimlenme, 
ayrılma ve bitişmenin güçlüğünü gerekti
ren bir niteliktir. 

�1 (YETiM): Babadan ayrılmış (ve henüz 
' bülfığa ermemiş) çocuktur. Çünkü onun 
nafakası, ana üzerine değil , baba 
üzerinedir. 
Dört ayaklı hayvanlarda yetim , anadan 
ayrılmış yavrudur. Çünkü süt ve yiyecek
ler anadandır. 

S�l (YEDAN) İki el: Bu ikisi, Allah Teala'nın 
mütekabil olan isimleridir. Failiyyet ve 
kabiliyyet gibi. Bunun içindir ki. Jblis'i şu 
kavl-i şerifi ile kınamıştır: "Ey lblis, iki 
elimle yarattığıma secde etmekten 
seni alıkoyan nedir?" (Sad: 75) 

Hazret-i Esmaiyye; vücOd ve imkan 
hazretlerinin toplandığı yer olunca , 
bazıları dedi ki: İki el, vücOd ve imkan 
hazretidir. Gerçek şudur ki: Tekabül, 
bundan daha geneldir. Çünkü failiyyet, 
bazan tekabül (=karşılık) olur. Mesela: 
Cemil , Ce Iii , Latif, Kahhar, Nafi ' , 
Darr gibi. Kabiliyyet de böyledir. Mes
ela: Enis , haib, raci, haif, müntefi' ve 
mütezarrır gibi. 

�.C._;.J1 (YEZiDİYYE): Yezid İbn Enise'nin 
' taraftarlarıdır. İbazıyye fırkasına ilave 

yapıp şöyle dediler: Acemden bir pey
gamber bir kitab ile gönderilecek. Bu 
kitab, gökte yazılacak ve ona bir defada 
toptan inecek. O peygamber, Hz. Mu· 
hammed (s.a.v.)'in şeriatını, Kur'an'da 
zikredilen Sabie milletine bırakacak. 
Hadierin sahibieri (yani şer'! cezaları 

hakedenler), müşrikdirler. Her günah, 
büyük veya küçük olsun, şirktir. 

Llit,Jl (YAKAZA): Allah Teala'dan, menet
mesindeki maksadın ne olduğunu anla
madır. 

�1 (YAKiN): Lügatta; beraberinde şüphe 
olmayan kesin ilimdir. Jstılahta; 

'
. c· ' - '" - .  - - ,..,,.. , .ı • · ·· ı ı ' - · ı  � ':l .ıJI,��I t:" ı..u .ıJ�r ��-

. � �;ıı � -;_l �Gl! 'ü; u:. :\5' � J 
"Zevali mümkün olmaksızın vakıa uy
gun. olarak ancak böyle mümkün 
olduğuna inanınakla beraber, 
birşeyin böyle olduğuna itikad et· 
mektir. "  
Birinci kayd, cinstir, zannı d a  içine alır. 
İkincisi ,  zannı ta'rifin dışına çıkarır. 
Ü ç ü n c ü s ü ,  bi lmemeyi , çıkarır . 
Dördüncüsü ise, isabet eden mukallidin 
inancını çıkarır. 
Hakikat ebiine göre, yakin; hüccet ve 
burhan ile değil, iman kuweti ile gözün 
görmesidir. 
Denildi ki: Yakin ; kalbierin safasıyla 
gaybları müşahede etmek, fikirlerin 
muhafazası ile sırları mülahaza eylemek
tir. 
Denildi ki; o, bir şeyin hakikatı üzerinde 
kalbin kanıklığıdır. 
Nitekim su, havuzda yerleşip sakinleştiği 
zaman: y:;;Jı .s! :  Wl �J denir. 
Denildi ki: Yakin; gözle görmektir. Yine 
denildi ki: Her şek ve şüheyi yok etmekle 
gaybı tasdikin tahkikidir. 
Kimisi; yakin , şekkin zıddıdır, kimisi; 
yakin ' iman nuruyla gözün görmesidir ' kimisi; yakin, gayb meşhedinde şüphenin 
ortadan kalkmasıdır, kimisi de; yakin , 



YA BÖLÜMÜ 253 

şüpheden sonra hasıl olan ilimdir, 
demiştir. 

�1 (YEMiN ) :  Lügatta; kuvvet a n 
lamındadır. Şeriatta; Allah'ı anınakla 
veya ta'lik suretiyle, haberin iki tarafından 
birini kuvveti en dirrnektir. 
Allah anılmaksızın yapılan yemin, şart 
ve cezanın zikredilmesidir. Hatta yemin 
etmemeye yemin etse ve "eğer eve 
girersem kölem hürdür" dese, 
sözünde dunnazsa yeminini bozmuş olur. 
Helali haram kılmak da yemindir. 
Yüce Allah'ın şu sözünde belirtildiği gibi: 
" Ey Peygamber ,  e şl e r in in 
hoşnudluğunu gözeterek, Allah'ın 
sana helal kıldığı şeyi niçin kendine 
h aram e diyors u n ?  A l l ah ,  
bağışlayand ır, merhametlidir. Allah 
size, yeminlerioizi (keffaretle) çözmeyi 
meşru' kılmıştır. "  rrahrim: 1-2) 

�..,.:.;Jı�1 (YEMiN-İ GAMÜS): Geçmiş 
olan bir işin yapılmış veya yapılmamış ol
masına dair yalan yere yemin etmektir. 

:,:.ılı �1 (YEMiN-İ LAGV): Öyle olduğunu 
sari'arak yemin etmesi, halbuki öyle olma
masıdır. 
Şafii -Allah ona rahmet eylesin- dedi ki: 
Yemin-i Lağv: Üzerine kişinin kalbini 
bağlamadığı (kasıdsız yemin)dir. Hayır 
vallahi, evet billahi, demesi gibi. 

i',,:,�',jı� (YEMiN-İ MÜN'AKIDE): Gele-
cekte -birşeyi yapmaya veya yapmamaya 
yemin etmektir. 

�ı � ( Y EM iN ' Ü S - S A B R ) :  B i r  
müslümanın malını gidermeyi kasdede
rek, kişinin bilerek yalan yere ettiği 
yemindir. Kalbinden menedenler bulun
masıy la beraber onu s ü r '  at le 
sonuçlandırmaya sahibi salırettiği için, 
Sabr Yemini diye adlandırılmıştır. 

0Jı�'; (YEVM'UL-CEM' ) :  Ayn'ul-cem'e 
ulaşma ve kavuşma vaktidir. 

4-J;J1 ( YÜ N U S İYYE ) : Yunus İbn 
Abdurrahman'a nisbet edilen fırkadır. 
Bunlar dediler ki; Allah Teala, meleklerin 
yüklendiği Arş üzerindedir. 

�1 (YED): El, ni 'met, minnet, kuvvet, ku
ret, malikiyyet, topluluk, kefalet anlam
larını ifade eder. "Fülan şey, fülanın 
y e  d ' i n d e d i r  " demek" onun 
mülkündedir, demek olur. Çoğulu: 
"Eyadi" gelir. 
Yed-i emin: Adaletli, güvenilir kimse. 
Yed-i adi: Çekişıneli şeyin korunup sak
lanması ve yönetimi kendisine verilen 
kimse, demektir. (J.F.K.) (A.E.) 

._:_,�ı �';. (YEVM'ÜT-TERVİYE) Terviye 
- gü nü: Zilhiccenin sekizinci günüdür. 

H acıların ,  bugün sabah namazını 
Mekke'de kılıp, güneş doğduktan sonra 
Mina 'ya çıkmaları ve geceyi Mina 'da 
geçirmeleri sünnettir. 
Terviye, lügatta, suya kandırma veya 
gördüğü rüya üzerinde düşünme, de
mektir. 
Eyyam-ı ma'lumat (belirli günler): Zil
hiccenin ilk 10 günüdür. Terviye , Arafe 
ve Kurban günleri bunlardandır. 
Eyyam-ı ma'dudat (Sayılı günler): Beş 
vakit namazın farzlarından sonra tekbir 
alınan günlerdir. Arafe günü (9 Zilhicce) 
sabahından bayramın dördüncü gününe 
kadar beş gündür. Bunlara "Eyyam- ı  
Teşrik" yani Teşrik tekbirlerinin alındığı 
günler de denir. (A.E.) 

D;Jı �';. (YEVM-İ ARAFE) Arafe günü: Zil, 
hicce'nin dokuzuncu günüdür. Haccın en 
önemli rüknü olan "Vakfe", Arafat deni
len bölgede bugün yapılır. (A.E.) 

�ı �';. (YEVM-İ NAHR) Kurban kesme günü: 
- Zilhicce'nin onuncu günüdür. (A.E.) 

Kitab tamam oldu. Hamd sadece 
Allah'a mahsustur. 

.-.�. 

* * * 
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Dahk ı42 
Darb fi'l-arGz ı42 
Darb fi'l-aded 142 
Datf (zayıO 142 
Da'f'ut-te'lif 142 
Daif min el-hadis ı42 
Dalalet ı42 
Darnan (zıman) ı43 
Daman'üd-derek ı43 
Daman'ul-gasb ı43 
Daman'ur-rehn ı43 
Daman'ul-mebi' 143 
Danain 143 
Dea 1 04 
Dehr ı 05-ı 07 
Dehriyye ı 07 
Derk 104 
Delil l06 
Dellal 1 04 
Delil-i ilza mi ı 04 
Delalet ıo4 
Delalet-i lafzıyye 105 
Devran 1 05 
Devr ıo5 
Deyn-i sahih 105 
Deyn-i müeccel ı 07 
Dem ı07 
Dırnar ı42 
Dibagat ıo4 
Dihkanıo6 
Dirhem ıo6 
Din 1 05 
Din ve millet ı 05 
Dinar ıo6 
Diyet 1 06-107 
Diyet-i mugallaza ı 07 
Diyet-i kamile 1 07 
Divan ıo7 
Divan'ül-cünd 1 07 
Divan'ul-mezalim ıo7 
Duhke 142 

TÜRKÇE FlHRiST 

DustOr 104 
DuhOI ı07 

- E -
Eb 1 1  
E bed 
Ebedi l l  
Ebdal (abdal) 32 
Ecvef 1 2  
Ecir-i hass 13 
Ecir-i müşterek 13 
Eczau'ş-şi'r 13 
Ecram-ı felekiyye 13 
Ecsam-ı tabiiyye 13 
Ecsam-ı unsuriyye 13 
Ecsam-ı muhtelife-i tabai' 13 
Edeb ve erkan 35 
Eda 15-16 
Eda-i kamill6 
Eda-i nakıs 16 
Edeb 1 1-16 
Edeb'ul-kadi 1 6  
Ed'iye-i me'sQre ı 6  
Efal-i mukarebe 26 
Efal-i nakısa 26 
Efal-i taaccüb 2 6  
Efal-i medh ve zem 2 7  
Efal-i şer'iyye 4 0  
Efal-i hissiyye 4 0  
Ef'al-i mükellefin 41 
Eflakiyye 41 
Ehh 14 
Ehad 1 4  
Ehadiyyet'ül-cem' 14 
Ehadiyyet'ül-kesret 14 
Ehadiyyet'ül-ayn 14 
Ehl 44 
Ehl-i beyt 44 
Ehl-i Bid'af 44 
Ehl-i örf 44 
Ehl-i hakk 45-46 
Ehl-i divan 45 
Ehl-i Salib 44 
Ehl-i zevk 3 ı  
Ehl-i ehva 3 1  
Ehl-i Sünnet ve'I-Cemaat 45 
Ehl-i Soffa 45 
Ehl-i kıble 45 
Ehl-i kitab 45 
Ehliyyet 31 
Ekl 27 
Ekanim 41 
Elem 27 
el-huv 251 
Elfaz'ul-fetva 41 
Emare 28 
Emed 42 
Emr 29 

Emir 42 
Emr-i ma'rCıf 29 
Emr-i hazır 29 
Emr-i itibilri 29 
Emn 29 
Emlak-ı mürsele 29 
Emir'ul-hacc 43 
Emir'ul-mü'minin 43 
Eman 43 
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Emval-ı batme ve zahire 43 
Enin 30 
Eniyyet 30 
En yef'ale 30 
Erş 17-35 
Erin 1 7  
Erbain 35 
Eser 1 2-32 
Esrna-i maksCıre 2 1  
Esrna-i menkCısa 2 1  
Esma'ul-Ef'al 2 2  
Esma'ul-aded 2 2  
Esvat 24 
Esbab-ı ilim 35 
Esbab-ı nüzGl 35 
Esnad'ul-kıraat 36 
Esrna-i hüsna 37 
Eşribe 23 
Eşhur-ı hurum 23 
Eş'anyye 38 
Eşrefiyye 38 
Eşnak 38 
Etrafiyye 24 
Ewel 30 
Eweli 30 
Evasıt 3 1  
Evsat 24-31 
Evtad 3 1  
Eyne 3 1  
Eyyam-ı teşrik 45 
Eyyam-ı Mina 45· 
Eyyam-ı nahr 45 
Ezan 1 6  
Ezel 1 7  
Ezeli 1 7  
Ezarika 1 7  

- F -
Fahişe ı 70 
Fahşa ı7o 
Fahr 170 
Fadl (fazi) 1 72 
Fadih (fazih) ı 72 
Farz 1 7 1  
Fariza ı 7 1  
Fasid 170 
Fasık 170 
Fail 170 
Fail-i muhtarı70 
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Fa.sıla-ı suğra ı 7 O 
Fasıla-ı kübra ı70 
Fark-ı ewel ı 7 ı  
Fark-ı sanı ı 7 ı  
Fark'ul-vasf ı 7 ı  
Fark'ul-cem' ı72 
Fas] ı72 
Fasl-ı mukavvim ı72 
Fakr ı 73-1 75 
Farr ı74 
Fetret ı70 
Feraiz 17ı 
Ferah ı 7 ı  
Ferd ı 7 ı  
Fer' ı 7 1  
Fesad 1 72 
Fead'ul-vad' ı 72 
Fesahat ı72 
Felek ı73-ı76 
Felsefe ı 73 
Fena 173 
Fevr 173-176 
Fehm 173 
Fehvaniyye ı73 
Feyz-i akdes ı 73 
Feyz-i mukaddes ı 73 
Fey' ı73 
Feth-i kıraat ı 74 
Fetva ı 74 
Fekk-i rehn ı 76 
Fevr ı76 
Fevrl ı 76 
Fıtrat ı 72 
Fıkh ı73 
Fıkra ı73 
Fıkh ve faklh ı 75 
Fie ı70 
Fitne ı 70 
Fidye ve fida ı70-ı 7ı 
Fi'l (fiil) ı 72 
Fi'I-i ilac'i ı 73 
Fi'l-i gayr-ı ilac! 173 
Fikr ı 73 
Fina 'ul-mısr ı 7 3 
Firaş ı 7 ı-ı74 
Firaset (feraset) ı 7 ı -17 4 
Fir'avn ı 7ı-ı75 
FuzGI! ı 72 
Fürkan ın-ı 75 
FücGr ı70 
FütGh 170 
Fütüwet 1 70-ı 74 
FütGhat 1 74 
Füls 176 

- G -
Gabn-ı yesir ı66 
Gab-ı fahiş 1 66 

TA'RiFAT KiTABI 

Garabet 166 
Garar ı66 
Garlb min' el-hadis ı66 
Gasb ı66-ı68 
Gadab ı67 
Gaflet ı67 
Galle ı67 
Ganlmet 167 
Gavl ı67 
Gavs ı67 
Gayr-ı munsanf 16 7 
Gaybet ı67 
Gaye ı66 
Gayb'ul-hüviyye ve gayb'ul

mutlak ı67 
Gayb-ı rneknOn ve gayb-ı ma-

sOn ı67 
Gayn dCın'er-reyn ı67 
Gayret ı 68 
Gabn 168 
Gaflet ı68 
Gazel ı68 
Gasb ı66 
Gallet'ul-vakf ı68 
Gayb 169 
Gaybet-i munkatıa 1 69 
Gıbta 166 
Gıybet ı67 
Gışave ı66 
Gurab ı66 
Gurur ı66 
Gurre ı66 
Gurra min'el-abld ı66 
Gurabiyye ı66 
Gunne ı68 

- H 
Haber96-ı 00 
Haberu kane ve ahavatiha96 
Haberu inne ve ahavatiha96 
Haberu la . . . . .  96 
Haberu ma vela . . . .  96 
Haber-i vahid 96-ıOO 
Haber-i meşhur ıoo 
Haber-i mütevatir 97 
Haber'ul-kazib 97 
Hades 84-92 
Hadd 84-92 
Hadd'ul-kazf 92 
Hadr 92 
Hadis ve Sünnet 92 
Hadls-i sahlh 84 
Hadls-i kudsi 84 
Hadis 83 
Hadd-i müşterek 84 
Hadd-i tam 84 
Hadd-i nakıs 84 
Hadd'ul-i'caz 84 

Hacb 84 
Hacc 83 
Hacc-ı temettu' 92 
Hacc-ı ifrad 9 ı 
Habn 97 
Habl 97 
Hacr 83-92 
Hads 84 
Hadsiyyat 84 
Hacamet 9 ı  
Hacet-i aslıyye 9 ı  
Hafl 98 
Hafıza 83 
Hafsıyye 87 
Hadarat-ı hams-i ilahiyye 87 
Harisiyye 83 
Hareket 85 
Hareket fi'l-kemm 85 
Hareket fi'l-keyf 85 
Hareket fi'l-eyne 85 
Hareket fi'l-vad' 85 
Hareket-i arzıyye 85 
Hareket-i zatıyye 85 
Hareket-i kasriyye 85 
Hareket-i iradiı,ye 85 
Hareket-i lradiyye 85 
Hareket-i tabliyye 85 
Hareket bi ma' net' tavassut 

85 
Hareket bi ma'ne'l-kat' 85 
Hararet 86 
Harf 86 
Harf-i ta'rlf 92 
Harf-i asli 86 
Harf-i zaid 86 
Haram 93 
Harb 97 
Harm 97 
Harac-ı mukaseme 97 
Harac-ı muvazzaf 97 
Hark 86 
Hark-ı fahiş fi's-sevb 97 
Harem 93 
Haremeyn 93 
Haseb 86 
Hasen 86 
Hasen li ma'nen fl nefsihl 86 
Hasen li ma'nen fi gayrihi86 
Hasen min' el-hadis 87 
Hasr 87 
Hasr'ul-külli fi eczaih 87 
Hasr'ul-külliyyi fl cüziyyatih87 
Hassat'uş-şey ı 03 
Hass 96-ı03 
Hassa 96 
Hased 87 
Hasret 87 
Haşv 87 



Haşv fi'l-arlız 87 
Haşviyye 93 
Haşefe 93 
Haşi' 96 
Haşyet 97 
Hattabiyye 98 
Hatır 96 
Hata 98 
Hatt 98 
Hatm (hatme) 100 
Hal83-91 
Hal-i müekkide 83 
Hal-i müntekıle 83 
Hala 98 
Halvet 99 
Halvet-i sahlha 99 
Halak 99 
Halefıyye 99 
Haitiyye 83 
Hamd 90 
Hamd-i kavH 90 
Hamd-i fi'H 90 
Hamd-i hali 90 
Hamd-i lügavi 90 
Hamd-i örfi 90 
Hamle 90 
Hamr 102 
Haml'ul-muvatae 90 
Hamiyyet 90 
Hamzıyye 90 
Hanis 91 
Hanabile 94 
Hakikat 88 
Hakikat'uş-şey 88 
Hakk 88-89 
Hakikat-ı aklıyye 88 
Hakk'ul-yakin 88 
Hakikat'ul-hakaik 88 
Hakaik'ul-esma 88 
Hakikat-ı Muhammediyye 88 
Hakaik'ul-eşya 94 
Half 101  
Halef 101  
Halife 101  
Halvet 1 01-102 
Havale 90 
Hayyiz 90 
Hayyız-ı tabii 9ı 
Hayal 99 
Hayyatıyye ı 00 
Hayz (hayız) 9ı 
Hayat 91 . 
Hayat-ı dünya 9ı 
Haya 91 
Hayvan 91 
Havf 99 
Havari 94 
Havaric 99 

TÜRKÇE FİHRİST 

Havaşi 94 
Hazz 85 
Hazm 86 
Hazf 85 
Hazr 87 
Hazl 97 
Hedy 250 
Hediyye 250 
Heder 25ı 
Heba 250 
Heva 250 
Heyüla. 251 
Heybet ve üns 251 
Hernın 250 
Hems 251 
Hezl 250 
Helal 90 
Hıdır (hızır) 97-101 
Hıbra 97 
Hıfz 88 
Hırs 89 
Hıkd 84 
Hıkka 94 
Hıll 94 
Hıyar 102 
Hıyar'uş-şart ı 00-102 
Hıyar'ur-ru'ye 1 O O-ı 02 
Hıyar'ut-ta'yin 100 
Hıyar'ul-ayb 100-103 
Hıyar'ut-tagrir ıo3 
Hıyar'un-nakcl 103 
Hızlan 100 
Hırka ıoo 
Hılaf 99 
Hısbe 93 
Hicab 84 
Hicab'ul-izzet 87-93 
Hi dane (hızane) 25 ı 
Hidayet ve hüda 250 
Hibe 250 
Hicret 250 
Hidayet 250 
Hiss-i müşterek 86 
Hikaye 89 
Hikmet 89 
Hikmet-i ilahiyye 89 
Hikmet-i mantOk biha 89 
Hikmet-i meskGt anha 89 
Hikem 89 

. 

Hile 9ı  
Hilm 90 
Himmet 250-251 
Hiyaze 85 
Hitabet 98-ıoı 
Hisbe 98-ıoı 
Hitabe 93 
Hisse-i Şaia (Şayia) 93 
Hişamiyye 250 

Hudud 84 
Hudus 84 
Hudus-i zati 84 
Hudus-i zamani 84 
Huruf 86 
Huruf-i aliyat 86 
Huruf'ul-Lin 86 
Huruf'ul-cerr 86 
Hulul-i sereyani 90 
Hulul-i civarT 90 
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Hukm'ul-adl (hükGmet'ul-adl) 94 
Hul' 99 
Hulle 94 
Hulk (huluk) 99 
Humasi 99 
Husumet ıoı 
Husus 97 
HuşG, hudu' ,  tevazu' ıo3 
Hutbe ıoı 
Hulefa-ı raşidin 102 
Hüccet 83 
Hücre 92 
Hürriyet 86 
Hürmet-i gallza 93 
Hüzn 86 
Hükm 89 
Hükm-i şer'i 90 
Hükema 90 
Hünsa 99 
Hüzeyliyye 250 
Hüviyyet 250 
Hüviyyet-i sari ye . . . .  250 
Hüsn (hüsün) 93 

- 1 -
Idrab 24 
!hlas ıs 
Ikdam 27 
Iktihas 27 
Ismat 40 
Israr 23 
Istılah 2 3-3 9 
Itbak 40 
Itk 150 
ltrad 24 
Itnab 24 
lztırar 40 

- i -
İare 25 
ibadet ıso 
İbaret'ün-nass ıso 
İbadıyye (İbazıyye) ı ı 
İbaha 46 
İbahiyye 32 
ibdal 1 1  
İbda' ve ibtida' l l  
ibda' ıı  
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İbn l l  
ibra' 32 
ibtida ı ı  
İbtida-i örfi l l  
ibtila' ı ı  
Icab 31 
İcaz 31 
İ'caz 26 
icazet34 
icare 13-33 
İcma' 12-13-33 
icma'-ı mürekkeb 13 
icmal 12-13 
İctima' 12 
ictima'us-Sakineyni ala had-

dih 12 
İctima'us-sakineyni ala gayri 

haddih 12 
ictihad 13-33 
İdaret'ül-berld 35 
İddet 151-160 
İda 31 
İdgam 15 
idrak ı5 
İdmac ı6 
idrnar fi'l-aıiiz 24 
idrnar (ızmar) 24-46 
ifıa 26 
İfrat 26 
İftirak 27 
İffet ı 54 
İğma 24 
İgal 3ı  
lha 3ı  
ihab 3ı  
İhata 13 
İham 3 1  
İhdas 1 4  
İhram 34 
ihraz 34 
İhtiyar 34 
ihtikar 13 
ihtiyat 14 
ihtibak 14 
İhsar ı4 
İhsan ı4 
İhsas 14 
İhtiras 15 
ihtimal ı4 
İhtibar 15 
ihtisas'un-nail 15 
ikale 4ı  
İkan bi'ş-şey 31 
İkrar 27-41 
İkrah 27 
İktiza 27 
İktiza-i nass 27 
ilah 43 

TA'RİFAT KiTABI 

lla 31 
i'la1 26 
ilhak 27 
ilham 28 
İlahiyye 28 
İltimas 28 
İlyas 28 
iltifat 28 
illet 1 55 
İllet'üş-şey 155 
illet-i tamme 156 
illet-i nakısa 156 
illet-i muamma ı56 
ilzam 4ı 
İlm (ilim) 156 
ilm-i akl! ı56 
ilm-i infial! ı56 
ilm-i ilah! ı56 
ilm-i intibal ı56 
ilm-i huzO.rl ı56 
İlm'ul-meanl 156 
İlm'ul-beyan 156 
İlm'ul-beöı' 156 
İlm'ul-yakin 156 
ilm-i kelam 156-ı63 
ilm-i tabii 156 
ilm-i istidla11 ı56 
ilm-i iktisabi 157 
ilm-i cinas ı62 
ilm-i elgaz ı62 
ilm-i emsal ı62 
ilm-i İnşa 163 
ilm-i arCız163 
ilm-i muhadara ı 63 
ilm-i ahkam-ı nücüm 163 
ilm-i siyer ve megazl ı63 
ilm-i tabakat-ı kurra ı 63 
ilm-i kevn ve fes ad ı 63 
ilm-i kıyafet-i beşer ı63 
ilm-i bedihi ı63 
ilm-i n azar ı 63 
ilm-i kıyafe ı63 
İl m-i le dün ı 63 
ilm-i kavs-i ku�ah ı63 
ilm-i zeyc ve takvim ı 64 
ilm-i makadir-i ulviyyat ı64 
imam 28-42 
imaman dmameyn) 28 
imamiyye 29 
İmaret'ül-vakf ı64 
İ'mal 24 
imale 29 
İman 3ı  
imkan 29 
İmkan-ı zati 29 
İmkan-ı isti 'daöı 29 
Imkan-ı hass 29 
İmkiın-ı amm 29 

İmtina 29 
İnabe 30-44 
!nadiyye ı57 
1ndiyye ı57-158 
Ine ı58 
İnnins ı57-ı64 
İnfitah 44 
İnhiraf 44 
İn'ikas-ı edille 44 
İ'nat 26 
İnhina 30 
İnfi'l ve en yenfaile 30 
infiık 30 
İn'itaf 30 
insan 30 
İnsan-ı kamil 30 
İnne ve kız kardeşleri 22 
İntibah 30 
İnsıda' 30 
İnziac 30 
jnşa 30 
I'rab 25-40 
irade ı6 
İrhas 17 
İrtisas ı 7 
İrsal fi'l-hadis ı 7 
!sar 37-46 
jsabet'ul-ayn (nazar) 38 
Isbat ı2 
jshakıyye 23 
Israf 2ı 
İsmet ı57 
İstikbal ı 7 
İstiska ı 7 
İstidlal ı 7 
İsti'naf 1 7-36 
İstiğfar ı 7 
İstifham ı 8  
istiğrak 46 
İstıkra' ı 8  
İstihsan ı8-36 
İstihaza ı8 
İstitaat ı8 
jstitaat-ı hakikıyye 18 
Istilaat-ı sahiha ı8 
İstihale ı8 
İstikamet 18-19-46 
İstidare 19 
İstidrac ı 9-46 
İstıtrad ı 9  
İsliare 19 
jstiaer-i tahayyüliyye ı 9 
Istidrak ı9 
İstitba' ı 9 
İstihdam ı 9  
İsliane 20 
isti'dad 20 
İsti'cal 20 



İstıshab 20 
İstinbat 20 
İst1lad 20 
İsti'la 36 
İstihlal 36 
İstisna 20 
İstakıssat (istukussat) 2 ı 
İskafiyye 22 
İslam 2ı  
İsm ı2  
İsm (isim) 2 ı 
İsm-i a'zam 2ı  
İsm-i mütemekkin 2ı 
İsm-i cins 2ı 
İsm-i tam 2ı 
İsm-i fail 22 
İsm-i mef'Cıl 22 
İsm-i tafdil 22 
ism-i alet 22 
ism-i zaman ve mekan 22 
İs�-i işaret 22 
İsm-i mensCıb 22 
İsmatliyye 23 
İsmet-i müessime ı53 
İsmet-i mukawime ı53 
İsnad 20 
İsnad fi'l-hadis 20 
İstifale 36 
lstihare 36 
İstHale 36 
İstilam 36 
İstıslah 36 
İstiaze 38 
İstimna 38 
İstishab 38 
İsvariyye 22 
isyan ı53 
İşınam 23 
işaret 23 
!şfıret'ün-nass 23 
işkal 38 
İştikak 23 
İştikak-ı sağir 23 
İştikak-ı kebir 23 
İştikak-ı ekber 23 
!'tak 25 
İ'tibar 25 
i'tizar25 
İ'tiraz 25 
i'tikat 25 
itlaf 32 
ittihad ı ı -ı 2 
Ittikan ı2 
İttifakıyye ı2 
lttisal'üt-Terbi' ı2 
İyal'ür-racül ı59 
İzafet 46 
İzale ı6  

TüRKÇE FİHRİST 

İz'an ı6 
İzn ı6 
İzlak 35 

- K 
Ka'be ı9ı 
Kabe kavseyn ı 77 
Kabz ve bast ı 77 
Kabz fi'l-arCız ı 77 
Kabih ı 77 
Ka'biyye ı88 
Kadir 177 
Kadim ı78 
Kader ı78-ı79 
Kadem ı 79 
Kaderiyye ı 79 
Katiye ı77 
Kahkaha ı83 
Kahin ı87 
Kaide ı77 
Kaif ı 77 
Kalb ı82 
Kalem ı82 
Kalkale ı85 
Ka!Cı bela ı84 
Kamiliyye ı87 
Kanun ı77 
Kanit 177 
Kanaat ı82 
Kantara ı82 
Karine ı79 
Karabet ı85 
Kasame ı80 
Kasr ı80 
Kasr-ı hakiki ı80 
Kasm ı80 
Kasim'uş-şey ı 79 
Kat' ı82 
Kattat ı77 
Katl 177 
Katl-i amd ı 77 
Kat! bi' s-sebeb ı 78 
Kavl ı83 
Kavl bi  mCıcib'il-ille ı83 
Kavami' 183 
Kaved ı85 
Kavme ı86 
Kayyım 186 
Kaza ı8ı-ı85 
Kazaya benzeyen eda 16 
Kazıyye ı80-ı86 
Kazıyye-i basita ı 80 
f\azıyye-i mürekkebe 18ı 
Kazıyye-i hakika ı81 
Kazıyye-i tabiiyye 18ı 
Kazıyye'tülleti. . .  ı8ı 
Kaza ale'l-gayr 18ı 
Kaza fi'l-husCımet 181 
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Kaza yüşbih'ul-eda ı81 
Kazif ı84 
Kazıyye ı86 
Kebire 187 
Kefalet 188 
Kefaet 188 
Keff ı88 
Kefaf ı88 
Kelam 189 
Kelime 189-191 
Kelimet'ül-hazret 189 
Kelimat-ı kavliyye ve vucildiy-

ye 189 
Kelimat-ı ilahiyye 1 89 
Kelam-ı nefsi ı9ı 
Keramet ı87-ı9ı  
Kerem ı87 
Kerim ı87 
Kesb ı88 
Kesf 188 
Kesr 188 
Kesret ve vahdet 19 ı 
Keşf ı88 
Kemal ı89 
Kemm ı90 
Kenz ı90 
Kenz-i mahfi ı 90 
KenCıd 190 
Kevakib ı90 
Kevn ı90 
Keyd ı9ı  
Keyf ı90 
Kıble 185 
Kıdem-i zati ı 78 
Kıdem-i zamani ı 78 
Kirat 186 
Kıran 179 
Kısas ı80 
Kısmet ı 79-185 
Kısmet'üd-deyn . . .  179 
Kısm'uş-şey ı 79 
Kısmet-i eweliyye 180 
Kısmet-i saniyye ı80 
Kırnar ı82 
Kınn ı82 
Kıyade ı86 
Kıyam bi'llah 184 
Kıyam li'llah ı84 
Kıyas ı83-ı86 
Kıyas-ı istisnai 184 
Kıyas-ı Iktirani ı84 
Kıyas'ul-müsavat 184 
Kıyasi ı84 
Kimya-ı saadet 191 
Kimya-ı ava m 1 9ı  
Kimya-ı havas 191  
Kinaye ı90 
Kitabet ı87 
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Kitab-ı mübin 187 
Kizb'ul-haber 187 
Kubbe ı85 
Kudret ı 78 
Kudret-i müyessire ı 78 
Kudret-i mümekkine ı 78 
Kur'an ı 79 
Kureyş ı85 
Kurb ı 79 
Kutb ı8ı-ı85 
Kutbiyye-i kübra ı8ı 
Kutr'ud-daire ı82 
Küll ı89 
Külli-i hakiki ı89 
Külli-i izaf1 189 
Kuwet ı82 
Kuwe-i baise ı83 
Kuwe-i failiyye ı83 
Kuwe-i iıkıle ı83 
Kuwe-i fikriyye ı83 
Kuwe-i hafıza ı83 
Küfran ı88 
Kürre ı87 
Künye ı90 
Küstlc 188 

- L -
Lafz (lafız) ı 95 
Lağv ı95 
Lağv min el-yemin ı 95 
La-edriyye ı93 
Lahn fi'l-Kur'an ve'l-ezan ı 94 
Lam-ı emr ı 94 
Lam-ı nahiye ı 94 
La'n- min'Allah ı95 
Lakab ı 95 
Lakit 195 
Latife ı94 
Latife-i insaniyye ı 94 
Lazım ı93-ı96 
Lazım-ı beyyin ı 93 
Lazım-ı gayrı beyin ı93 
Lazım'ul-mahiyye ı 93 
Lazım'ul-vucud ı93 
Lazım min'el-fiil ı93 
Lef:if 195 
Lef:if-i makrun ı 95 
Leflf-i mefruk ı 95 
Leff-ü neşr 195-ı 96 
Lehv 196 
Lems ı95 
Levami' 196 
Levh 196 
Levh-ı mahfuz 197 
Leviiık ı98 
Levs ı97 
Leylet'ül-kadr ı 96 
Lezzet ı94 

TA'RiFAT KiTABI 

Uan ı94-ı95 
Un 198 
Lisan 'ul-hak ı 94 
Usn ı94 
Luğz ı95 
Lukata ı 95-ı 97 
Luzumiyye 194 
Lübb 194 
Lügat ı95 
Luzum-i zihni ı 94 
Lüzum-i harici ı 94 
Lüzum'ul-vakf 194 

- M -

Maarif 234 
Maddet'üş-şey 199 
Ma'dule 2ı5 
Macin 200 
Mağfiret 218 
Mağrur 2ı8 
Mahall-i avret 229 
Mahdar 230 
Mahabbet 229 
Mahk 205 
Mahrem 229 
Mahmul 206 
Mahv 205 
Mahv'ul-cem' 205 
Mahrüt-ı müstedir 206 
Mahiyyet'üş-şey ı 99 
Mahiyyet ı99-233 
Mahiyyet-i nev'iyye 199 
Mahiyyet-i cinsiyye ı99 
Mahiyyet-i itibariyye ı 99 
Ma'kulat-ı sanive 2ı6 
Ma'kulat-ı ula 2ı6 
Makatı' 2ı9 
Makam 220 
Makbülat 220 
Makta' min' el-hadis 220 
Makzi ı99 
Mazi 220 
Ma'kfıl-i külli 2ı6 
Ma'lumiyye 2ı 7 
Ma'!Cıl-i ahir 2ı 7 
Ma'na 215 
Ma'nevi 215 
Mani' min'el-irs 200 
MansQıiyye 226 
Mantık 224 
Maraz-ı mevt 23ı 
Ma'rife 2ı6-234 
Ma'ruf 2ı6 
Maraz 209 
Ma-ı mutlak 199 
Ma-ı müsta'mel 199 
Ma-siva 200 
Masiahat 204 

Masdar 213 
Ma'sıyet 2ı 7 
Ma'tCıh 2ı6 
Ma udmira amiluh . . .  ı99 
MaznOnat 2ı4 
Meani 215 
Mebadi 200-228 
Mebni 200 
Mebni-i lazım 200 
Mebhas 200 
Mecaz 204 
Mecbub 229 
Meczub 203-229 
Mecmu' 203 
Mecaz-ı aklı 204 
Medız-ı lügavi 204 
Mecaz-ı mürekkeb 204 
Mecelle 205 
Mechuliyye 205 
Mecma'ul-ezdad 203 
Mecnun 205 
Mecrfırat 203 
Mecma'ul-bahreyn 203 
Med 230 
Medh 206 
Medlul 207 
MefkGd 2ı8 
Mef'Cılü ma !em yüsemme fa-

iluhu 218 
Mef'Gl-i mutlak 2ı8 
Mef'ul'ün bih 2ı9 
Mef'ul'ün f!h 2ı9 
Mef'ul'ün leh 2ı9 
Mef'ul'ün maah 219 
Mefhum'ul-muvafaka 218 
Mefhüm'ul-muhalefe 218 
Mehmuz 227 . 
Mehr (mehir) giH, 1. 3 b 
Mekan-ı mübhem 221 
Mekan-ı muayyen 221 
Mekan 221 
Mekr 22ı 
Mekki ve Medeni 234 
MekfıUıt 220 
Mekruh 22ı 
Melal 222 
Melek 222 
Meleke 222 
Melekut 221 
Mele-i müteşabih 22ı 
Melamiyye 222 
Memdud 223 
Menbuz 2354 
Menasik .235 
Menea 235 
Menn 225-23.5 
Mensüb 225 
Mensübat 223 



Mensil b bi'la' l-leti . . .  223 
Mendüb 223 
Menküs 223 
Menkül 225 
Mertebe-i ahadiyye 208 
Mertebet'ül-ins1m'il-kamil 207 
Mertebe-i ilfıhiyye 208 
Mersiye 23 1 
Mersüm 231 
Merfıfık 231 
Merfüat 209-232 
Merfü' min'el-hadis 209 
Mesbük 210 
Mesail 209 
Mestür 2 1 0  
Mesh 2 1 0  
Mess b i  şehve 210 
Mesih 232 
Mesalih'ul-mescid 233 
Meşru' 212 
Meşveret 233 
Meşihat 233 
Meşiet\ıllah 212 
Meşruta-i amme 21 ı 
Meşruta-ı hassa 2 1 1  
Meşhur min' el-hadis 2 ı 2  
Metfıf 234 
Meta 201 
Meünet ı99-215 
Mevali 236 
Mevcüd 226 
Mevla 236 
Mevt 226 
Mevt-i ahmer 226 
Mevt-i ebyaz 226 
Mevt-i ahdar 226 
Mevt-i esved 226 
Mevat 226 
Mev'ize 226 
Mevküf min' el-hadis 226 
Mevzil' 227 
Mevzü'-u külli ilm 227 
Mevzil'ul-kelam 227 
Mevl'l-müvalat 227 
Mevsül 227 
Mevlid (mev!Gd) 236 
Mevsim 236 
Meyte 236 
Meyl 227 
Meymüniyye 227 
Mezheb 230 
Mezheb ve meşreb 231 
Mezheb-i kelami 207 
Mısr 233 
Mihda' 206 
Mihrab 229 
Mikat 236 
Mira' 207 

TÜRKÇE FIHRIST 

Mikdar 220 
Millet 235 
Milk 222 
Misli 228 
Misal 203 
Misdak'uş-şey 2 ı 3 
Mizac 209 
Mizan 232-236 
Molla (monla) 235 
Mubah 200 
Mubaşeret 200 
Mubaşeret-i fahişe 200 
Muaraza 2 15-234 
Muattıle 234 
Muallil 215 
Muarref 215 
Muanede 216 
Muammeriyye 217 
Muamma 216 
Muallak min el-hadis 215 
Mücib bi'z-zat 227 
Mu'cize 215 
Mu'cizat-ı hissiyye 234 
Mudaaf min'es-sülasiyyi . . .  214 
Mudari' (muzari') 2ı4 
Mudarebe 217  
Mugalata 2 1 7  
Mugayriyye 218 
Muharrem 205 
Muhadara 205 
Muhadese 205 
Muhakale 205 
Muhassale 206 
Muhayyelat 206 
Muhal 205 
Muhalefet 206 
Muhayee 229 
Muhazat 229 
Muhsar 229 
Muhrim 229 
Muhkem ve müteşabih 229 
Muhadram 230 
Muhsan 205 
Muhraz 205 
Muhkem 205 
Muhdes 205 
Muhlas 206 
Muhtat leh 206 
Muhabera 206 
Muiddat 215 
Mukallid 234 
Mukabele 234 
Muktedi 224 
Mukayeza 220 
Mukarr'un leh 220 
Mukteze'n-nass 220 
Muke'ab 221 
Mukaddeme 219 

Mukaddemet'ul-kitab 219 
Mukaddeme-i garlbe 219 
Mukayyed 219 
MGli 226 
Mumatale 235 
Munsanf 223 
Munfasıle 224 
Munkatı' min' el-hadis 225 
Munfasıl min' el-hadis 225 
Murakabe 208-231 
Mureb 2 16 
Murad 207 
Muradif 207 
Musadere ale'l-matlüb 2 1 3  
Musaggar 213 
Muslbet 213 
Mutarraf 214 
Muttasıle 20 1 
Mutlak 214 
Mutlak-ı amme 214 
Mutlak-ı i'tibariyye 214 
Mu'tezile 216 · 

Mutabakat 214 
Mutavaat 214 
Mu'tell 216 
Muvaffık 226 
Muvazene 227 
Muvasfıt 227 
Muzmar 213 
Muzmar-ı muttasıl 213 
Muzfıf 213 
Muzaf'un ileyh 213 
Mübteda 200 
Mübaşeret 228 
Mübaree 200 
Mübdeat 200 
Mücanese 205 
Mücmel 204 
Mücebberat 203 
Müctehid 205 
Mücahede 205 
Mücerred 203 
Müdebber 206 
Müddel 206 
Müddea aleyh 207 
Müdrik 207 
Müdmin lil-hamr 207 
Müdahene 207 
Müennes 228 
Müennes-i lafzl 227 
Müennes-i hakiki 227 
Müewel 200 
Müfred 218 
Millarekat 218 
Müfavaza 218 
Millawaza 218 
Müfewidiyye 2ı8 
Müfti-i macin 218 
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Müfesser 218 
Mühayee 227 
Mühmelat 227 
Mükabere 221 
Mükaşefe 221 
Mükafat 221 
Mükari-i müflis 221 
Mükerremiyye 221 
Mülk 222 
Mülk-i mutlak 222 
Millazernet 222 
Mülazemet-i akliyye 222 
Millazernet-i adiyye 222 
Mülazemet-i hariciyye 222 
Mülazemet-i mutlaka 222 
Mülazemet-i zihniyye 222 
Mümanea 223 
Mü'min 200 
Mümewehe 223 
Mümteni' bi'z-zat 223 
Mümkin bi'z-zat 223 
Mümkine-i amme 223 
Mümkine-i hassa 223 
Munada 223 
Münazara 223 
Münakaza 224 
Münteşire 224 
Münker min' el-hadis 
Münafık 226 
Münşeibe 226 
Münassaf 226 
Münaseha 226 
Münavele 226 
Mürahık 207 
Mürsel hadis 207 
Mürid 207-231 
Mürşid 207-231-232 
Mürcie 207 
Mürsele min' el-emlak 207 
Mürüwet (mürfıet) 232 
MürGet 208 
Mürabaha 208 
Mürtecel 208 
Mürtes 231 
Mürekkeb 208 
Mürekkeb-i tam 208 
Mürekkeb-i gayr-ı ta 208 
Müsenna 203 
Müselles 236 
Müsamaha 21 O 
Müsrif 2 1 0  
Müstened 209 
Müsned min' el-hadis 2 1 0  
Müsamere 2 1 0  
Müsiıfir 2 10 
Müsakat 2 1 0  
Müstehaze 2 1 0  
Müstevlede 2 1 0  

TA'RiFAT KITABI 

Müstakbel 2 1 0  
M üste ha b 21 O 
Müstesna-ı muttasıl 2 1 1  
Müstesna-ı munkatı' 2 1 1  
Müstesna-ı müferrag 2 1 1  
Müsellemat 2 1 1  
Müsterih 209 
Müste'men 232 
Müsaveme 232 
Müsadere 233 
Müsafaha 234 
Müşa' 233 
Müştehad 233 
Müşahede 2 1 2  
Müşahedat 2 1 2  
Müşağabe 2 1 2  
Müşterek 212 
Müşkil 2 1 2  
Müşekkik 2 1 2  
Müşebbihe 2 1 3  
Müş8.bih'ul-muzaf 2 1 3  
Mütedayifan 214 
Mütalea 214 
Mütevillidat 228 
Mütevelli 228 
MütekaddimGn ve müteahhi-

rGn 228 
Mütekavvim 228 
Mütesarrife 200 
Mutekabilan 200 
Mütekabilan bi'l-ademi ve'l-

meleke 201 
Mütekabilan bi'Hcabi ve's-

selb 201 
Mütekabile 201 
Müttekl 201 
Mütevatir 201 
Mütevatı' 202 
Müteradif 202 
Mütebayin 202 
Müteşabih 202 
Mütevazl 202 
Mütehayyile 202 
Mütekaddim bi'z-zaman 202 
Mütekaddim bi't-tab' 202 
Mütekaddim bi'ş-şeref 203 
Mütekaddim bi'r-rütbe 203 
Mütekaddim bi'l-illiyyet 203 
Müteaddl 203 
Müzaraa 232 
MüzdGc 209 
Müzabene 209 
Müzekker 207 
Müzdariyye 209 

- N 
Nadir 237 
Nafiz 242 

Nafaka 242 
Nahv (nahiv) 237 
Naib-i fail 242 
NamGs 237 
Nakz 240 
Nakıs 237 
Nakızu külli şey 240 
Nar 237 
Nass 238 
Nash 238 
Nasihat 238 
Nasara 242 
Na't 238 
Nazar 242 
Nazari 238 
Nazm (nazım) 238 
Nazm-ı tabii 238 
Nazzamiyye 238 
Neam 239 
Nebi 237 
Nebat 237 
Nebehrece 237 
Necş 237 
Necaset 242 
Neccariyye 237 
Nedem 237 
Nedve 242 
Nefel 242 
Nefir 243 
Nefy 240 
Nefl 240 
Nefs 239 
Nefs'ul-emr 240 
Nefs-i rahmani 240 
Nefs-i hayvani 239 
Nefs-i nebat\' 239 
Nefs-i insani 239 
Nef-i natıka 239 
Nefs-i kudsiyye 239 
Nefs-i emmare 239 
Nefs-i Lewame 239 
Nefs-i mutmainne 239 
Nehk 242 
Nehy 242 
Nesh (nesil) 238 
Nekre 240-243 
Nemmam 241 
Nev' (nevi) 241 
Nev'-i hakıkı 241 
Nev'-i izafi 241 
Nevm 242 
Nezahet 238 
Nezr (nezir) 237-242 
Nifak 240 
Nifas 240 
Nikah 241 
Nikah'us-sır 241 
Nikah'ul-mut'a 241 



Ni'met 239 
Nisbet 238 
Nisbet-i sübutiyye 238 
Nisyan 238 
Nisab 242 
Nokta 243 
Nukaba 240 
Nur 241 
NOr'un-NGr 241 
Nun 241 
Nusayriyye 238 
Nüceba 237 
Nükte 241 
Nümuv 241 
Nüzum 238 
Nüz1 237 

- ö -
Ömri 157 
Örf 152 
Örfi 152 
Örfiyye-i amme 152 
Örfiyye-i hassa 152 
Özr 151 

- R -
Rabıta 112  
Rada' 1 1 1-1 15 
Rafizi 1 1 3  
Rahib l l O  
Rahmet 1 10 
Rakabe 1 15 
Rakika l l l  
Rann ı ı o  
Ravt 113 
Ravza-i mutahhara 1 16 
Reca' ll0-l l3 
Recü1 1 10 
Recm 1 1 3  
Redd 1 10 
Rehbaniyyet 116  
Rehn 1 1 2  
Remel l l2 
Remy-i cimar 1 1 6  
Resem l l l  
Res01 1 1 1  
Resul fi'l-fıkh ı l l  
Resm 1 1 7 
Resm-i tam 1 1 1 
Resm-i nakıs 1 1 1 
Reşid l l4 
Reviyye l l2 
Revm ll2 
Rıfade l l5 
Rıhvet l l4 
Rıkk l l l-ll5 
Rıza 1 1 1-1 1 5  
Rızk (rızık) l l  O 

TÜRKÇE FİHRİST 

Rızk-ı hasen l l  O 
Riba l l O  
Ribe'I-fadl 1 1 3  
Ribe'n-nesie 1 1 3  
Ribe'l-yed ll3  
Ric'at 1 1 3  
Ric'at fı't-talak ı ıo 
Rida ı ı  o-l l  4 
Riddet l l4 
Rikaz 1 1 1  
Risale l l l  
Riya 1 12 
Riyazet ll2-116 
Rizamiyye ll O 
Rubaı 1 10 
ROh l l 6  
Roh-i insani 1 12 
Ruh-i hayvani 112  
Ruh-i a'zam l l2 
Ruhsat 110  
Rukye 1 15 
Rukba l l l  
RuOnet l l l  
Rutubet l l l  
Ru'yet l lO 
RücQ' 1 1 0  
Rükn 'üş-şey 1 l l  
Rükn 1 1 6  
Rüşvet 1 1 1-l l4 

- s -

Sabr 137 
Sade 120 
Sadaka 138 
Sadr 138 
Sağir 141 
Sahabe 140 
Sahabi 137 
Sahih 1 37 
Sahih min' el-hadis 137 
Sahv 1 37 
Sahib-i tertib ı 40 
Safa-ı zihin 138 
Safvet 1 38 
Safsata 122 
Safiy 138 
Safka 138-140 
Safir 140 
Saime 120 
Saika 1 37 
Sakin 120 
Sa'k 138 
Sakim 122 
Sakk 140 
Salat 139-140 
Salik 120 
Salim 120 
Salih 137 

Salihiyye 137 
Saltiyye 139 
Sanaat 139 
San'at'ut-tesmit 139 
Sarf 138 
Sarih 1 38 
Sath (satıh) 
Sath-ı hakiki 121 
Sath-ı müstevi 121 
Savab 1 39-41 
Savm 140 
Savt 139 
Sayd 140 
Sa'y 125 
Sealibe 73 
Sebeb 120 
Sebeb-i tam 120 
Sebeb-i gayr-ı tam 120 
Sebeb-i hafif 120 
Sebeb-i sakil 1 20 
Sebeb'ul-medd 124 
Sebr ve taksim 120 
Sebeiyye 121 
Sebha 121 
See' 121 
See'-i mutarraf 121 
See'-i mütevazi 121 
Sedaned 125 
Sedd'üz-zerai' 125 
Sefaret 1 25 
Sefer 1 22 
Sefeh 122 
Sefatic 122 
Sehl-i mümteni' 127 
Sekinet 122 
Sekte 125 
Seker 122 
Selamet 123 
Selam 123 
Selef 125-126 
Selem 123-125 
Selb 123 
Selh 123 
Selm 73 
Semen 73 
Sem' 123 
Semt 123 
Semai 123 
Semahat 123 
Sena li'ş-şey 73 
Sened . 123-126 
Seni 73 
Seniyye 73 
Seneviyye 73 
Sene-i şemsiyye 124 
Sene-i kameriyye 124 
Serm 73 
Sermedi 121 
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Serika 121 
Seriyye 125 
SetQka 121 
Sevab 73 
Sevad 126 
Seva 124 
Sevm 124 
Sevk-i tabii 126 
Sevm'üş-şira 1 27 
Seyr 1 27 
Sıdk 138 
Sıddik 1 38 
Sıfat-ı müşebbehe 138 
Sıfat 138 
Sıfaat-ı zatıyye 138 
Sıfat-ı fi'liyye 138 
Sıfat-ı cemaliyye 138 
Sıfat-ı celaliyye 138 
Sıhhat 138 
Sıhr 1 37 
Sırr 139 
Sırr-ı sırr 121 
Sılm 139 
Sicil 140 
Sihir ve talsam (sihir ve tılsım) 

124 
Sika 73 
Sikaye 125 
ikke 125 
Sirayet 125 
Simsime 123 
Simya 126 
Siyer 127 
Siva 124 
Sivad'ul-vech fi'd-dareyn 124 
Sôf1-mutasavvıf-mustasvıfl40 
Sual 124 
Sulh 1 38 
Sultan 126 
Suret'uş-şey 139 
Sur fi'l-kazıyye 124 
Suret-i cismiyye 139-140 
Suret-i nev'iyye 140 
Südası 121 
Sügur 73 
Sükr 122 
Sükut 1 23 
Sükun 123 
Süluk 126 
Süleymaniyye 123 
Sümamiyye 73 
Sünnet 123-124 
Sünen-i revatib 126 

- ş -
Şa'b 1 34 
Şa'beze 134 
Şahid 128 

TA'RİFAT KiTABI 

Şari ' 132 
Şart 129-135 
Şartıyye 129 
Şarta 133 
Şath 130-134 
Satr 130 
Şayi' 135 
Şaz 128 
Şaz min el-hadis 1 28 
Şaz min el-kırae 132 
Şecere 128 
Şecaet 129 
Şecce 132 
Şedde 133 
Şehid l::l1 
Şehadet 132 
Şehadeteyn 135 
Şehvet 132 
Şehamet 132 
Şefaat 130-134 
Şef'at 130 
Şefi' 135 
Şekk 131 
Şek! (şekil) 131 
Şekavet 135 
Şekur 131 
Şemm 131 
Şems 131 
Şer' 130 
Şerr 130 
Şeriat 130 
Şetm 134 
Şevk 128 
Sevahid'ul-hakk 131 
Şey' 132 
Şeybaniyye 132 
Şeytana 132 
Şeyh 135 
Şeyhan 135 
Şeyh-i fani 135 
Şeyh'ul-İslam 135 
Şeytan 135 
Şıhne (sahib-i şarat) 133 
Şia 132 
Şiddet 133 
Şifa 130 
Şi'r (şiir) 130 
Şirb ı30 
Şirk 133 
Şirket 129 
Şirket'ül-mülk ı29 
Şirket'ül-akd ı29 
Şirket-i sanai' ve tekabbül ı 29 
Şirket-i mufavaza ı29 
Şirket-i infın ı29 
Şirket-i vucuh ı29 
Şuaybiyye 130 
Şuf'a 130 

Şugl 134 
Şuur 130 
Şübhe 128 
Şübhe fi'l-fiil 1 28 
Şübhe fi'l-mahal 128 
Şübhet'ül-iştibah 132 
Şübhet'ül-mülk 128 
Şaübhet'ül-amd fi'l-katl 128 
Şühud 132 
Şürb : 130 
Şükr (şükür) 130 
Şükr-i lügavi 130 
Şükr-i örfi ı31 
ŞüyQ' ı35 

- T 
Taaccüb 62 
Taat 144 
Tab' 144 
Tabiat ı44 
Tabib-i ruhani 144 
Tabi' 55 
TabiQn 68 
Ta'diye 62-63 
Tağut 145 
Taglib 63 
Tagyir 63 
Tahir 144 
Tahir'uz-zahir 144 
Tahir'ul-batın 144 
Tahir'us-sırr 144 
Tahir'u-sırrı ve '1-alaniyye ı 44 
Taharet 145 
Tahkim 69 
Tahkik 57-69 
Tahrime 69 
Tahrif 57 
Tahsis 57 
Tahsis'ul-ille 57 
Tahzir 57 
Taksim 63 
Takrib 64 
Takrir 64 
Takll:d 64-70 
Takdir 64 
Takdis 64 
Takva 64 
Ta'kid 62 
Takıyye 72 
Talak 145 
Talak-ı bid'at 145 
Talak-ı sünnet ı45 
Talak-ı ahsen 145 
Talib ı45 
Ta'lil 62 
Ta'lil fii ma'rız 'ın nass 62 
Tams 145 
Tarab 144 



TarJ 144 
Ta'rif 62 
Ta'rif-i hakiki 62 
Ta'rif-i lafzt 62 
Ta'rlz fi'l-kelam 62 
Tarik 144 
Tarik-i !imm! 144 
Tartk-i inni 144 
Tarikat 144-145 
Tasawuf 61 
Tasawur 6 1  
Tasarruf 7 0  
Tasrif 60 
Tashih 60 
Tashif 60 
Tasdik 61 
Tatbik 61 
Tatvil 62 
Ta'üt-te' nis 55 
Tavaf 146 
Tavali' 145 
Tavzih 67 
Tayre 146 
Tayy 145 
Ta'zir 63-70 
Tazmin 61 
Tazmin'ul-mezduc 61 
Teassüf 62 
Teayyün 62 
Teamül 70 
Tebayün 55 
T ebayün 'ül-aded 55 
Tebessüm 55 
T ebvie 55-71 
Tebşir 55 
Tebzir 56 
Tecnis'üt-tasrif 56 
Tesnis'üt-tahrif 56 
Tecnis'üt-tashif 56 
Tecahül'ül-arif 57 
Tecelli 56 
Tecvid 59 
Tecelli-i zati 56 
Te eelll-i sıfati 56 
Tecrld 56 
Tecrid fi'l-belaga56 
T ecnts-i mudari' 56 
Tedahül 57 
Tedahül'ül-adedeyn 57 
Tedkik 57 
Tedbir 57 
Tedebbür 58 
Tedelli 58 
Tedani 58 
Tedlis 58 
Tedayüf 61  
Tedvir 69 
Teellüf ve te'lif 55 

TÜRKÇE FiHRİST 

Tefeşşi 70 
Tefviz 70 
Tefhim 63-70 
Tefsir 63 
Tefrl' 63 
Tefrid 63 
Tefekkür 63 
Tefrika 63 
Tefktk 
Tegayyür 63 
Teharrt 57 
Teha111 57 
Tehalhal 57 
Teharüc 57 
Tehewür 68 
Tehallü1 69 
Te'kid 55 
Te'kid-i lafzl 55 
T ekaddüm-i tabii 63 
T ekaddüm-i zamani 64 
Tekasüf 64 
Tekrar 65 
Tekvin 65 
Teklif 72 
Tekıyye 72 
Tekrir 7 1  
Telhin 65 
Telfik 7 1  
Telbiye 69 
Telvln 65 
Telattuf 65 
Telmth 65 
Telbis 65 
Terhim 59 
Terkib 59 
Tertlb 58 
T ert!! 58- 69 
Terfil 58 
Tersi' 58- 59 
Tertın 
Teradüf 59 
Terecd 59 
Terd' 59 
Tereket'ül-meyyit 59 
Tereke 59 
Terkik 70 
Tetawu' 61 
Tetmlm 56 
Temenni 65 
Temsil 65 
Temasül'ül-adedeyn 65 
Temylz 65 
Temettu' 65 
Temkin 65 
Tenfiz 71  
Tenaft 66 
Tenahüd 66 
Tenblh 66 

Tenzlh 66 
Tenkih 66 
T envin 66- 7 1  
Tenvin'üt-terennüm 66 
Cenvin'ul-gall 66 

Tenakuz 66 
Tenafür 66 
Tenzil 66 
Tenasuh 66 
Tensik'us-sıfat. . .  66 
Teselsül 59 
Teslim 59 
Tesamuh 59 
Tesbth 59 
Tesmit 59 
Tesbig 59 
Teseni 60 
Te'sls 55 
Tesamu' 69 
Teseli 70 
Teşbtb'ul-benat 60 
Teşbih 60 
Teşkik bi'l-evleviye 60 
Teşkik bi't-takad düm ve't-

teahhü 60 
Teşkik bi'ş-şiddet ve'd-da'f 
Te'vtl 55 
Tevbe 67 
Tevella-Teberra 72 
Tevl!d 66 
Tevellüd 66 
Tevfik 67 
Tevşi' 67 
Tevdh 67 
Tevh!d 57 
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Tevakkuf'uş-şey'i ale'ş-şey'i 67 
Tevafuk'ı.ıl-adedeyn 67 
Tevacüd 67 
Tevekkül 67 
Tevkil 67 
Tevbe 67-71 
Tevbe-i nascıh 67-68 
Tev'e man 68 
Tevatür 68 
Tevabi' 68 
Teveddüd 68 
Tevriye 68 
Tevliye 68 
Tevehhüm 68 
Teyemmüm 68 
Tezn!b 58 
Tezkire 69 
Tezyil 58 
Tıbb-ı ruhani 144 
Tıla' 145 
Tıraz 145 
Ticaret 57 
Töhmet 72 
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Tuhfe 57 
Tuğyan ı45 

- u -
Ubudiyyet ıso 
Ucme ıso 
Ucb ı so 
Udhiyye 24 
Ufuk-ı a'la 26 
Ufuk-ı mübin 26 
Uhde ı58 
Ukab ıs4-ı62 
Ukr ıss 
Ulfık ı64 
Umre ı64 
Umfım ı57 
Umuk ı57 
UmCır-i amme 29 
Unsur ı57 
Unsur-ı hafif ı57 
Unsur-ı sakil ı 57 
Usul-i fıkıh 23 
Usul-i ta'biye 39 
Uzlet153 
- ü -
Ülü 'l-elbab28 
Ülfet 27 
Ümmi 43 
Ümm'ül-kitab 28 
Üstukus 2 1  
Üstüvane 2ı 
Üslfıb'ul-hakim 20 

- V 
Vacib 249 
Vacib li zatih 244 
Vacib fi'l-amel 244 
Vacib'ul-vucud 244 
Vad' 246 
Vadla 246 
Va'd ve vaid 248 
Vakar 247 
Vakf 246-249 
Vakf fi'l-arCız 246 
Vakfe 246-249 
Vakt 246 
Vaktiyye 246 
Wıkı' 244 
Vaks 246 
Varid 244 
Varidat 247 
Vahy 248 
Vasıyyet 246 
Vasılıyye 244 
Vasl 246 
Vasf 245 
Vasat 245 
Vatan-ı asli 246 

TA'RiFAT KiTABI 

Vatan'ul-ikame 246 
Va'z 246 
Vazife 248 
Vecd 244 
Vech'ul-hakk 244 
Vecih 245 
Vedia 245 
Vefa 246 
Vehm 247 
Vehmi-i mütehayyil 247 
Vehmiyyat 247 
Vekalet 249 
Vekil 247 
Veli 247 
Velayet 247 
Vela 247 
Vera' 245 
Verka 245 
Vesile 245 
Vedet-i mecmCı' 244 
Vedet-i mefrCık 244 
Vicdaniyyat 244 
Vilayet 247 
Vird 248 
Vucfıb 244 
VucCıb-ı şer'i 244 
Vucfıb-ı akli 244 
Vucfıb'ul-eda 244 
Vucfıdiyye-i la-zarCıriyye 245 
Vucfıdiyye-i la-daime 245 
Vucfıd 244 
Vudfı' 246 
Vücfıd-vecd-tevacüd 24 7 

- y 
Yakaza 252 
Yakin 252 
Yakut-ı hamra 252 
Yedan 252 
Yed 253 
Yemin 253 
Yemin-i gamfıs 253 
Yemin-i lağv 253 
Yemin-i mün'akıde 253 
Yemln'üs-sabr 253 
Yetim 252 
Yevm-i nahr 253 
Yevm'ul-cem' 253 
Yevm 'üt-terviye 253 
Yevm-i arafe 253 
Yezidiyye 252 · 

YCınusiyye 253 
Yübfıset 252 

- z -
Zabt 142 
Zacir 1 1 8  
Za'feraniyye 1 1 8  

Zahir ı47-ı48 
Zahir'ul-ilm ı47 
Zahir'ul-vucfıd 14 7 
Zahir'ul-mümkinat 147 
Zahir'ul-mezheb ve zahir'ur-

rivaye ı 47 
ZarCıret ı42 
Zarliyye 1 4  7 
Zarf-ı lagv 147 
Zarf-ı müstekar ı47 
ZarCıriyye-i mutlaka 142 
Zaman 1 1 8  
Zann 148 
Zann-ı galib ı48 
Zat'ül-leben ıo9 
Zatı li külli şey 1 08 
laviye ı ı 9  
Zerai' ıo9 
Zekat 1 18 
Zellet'ül-karl 1 1 9  
Zevc 1 1 9  
Zevk 108 
Zeyf 1 1 9  
ZeytCın ı ı 9  
Zeyt 1 1 9  
Zenb 1 08 
Zıddan ı 42 
Zıhar 148 
Zı11 147 
Zıll-ı ewel 14 7 
Zıll'ul-İlah ı47 
Zihaf ı ı8 
Zihn (zihin) ı 09 
Zikr 109 
Zimmet ı08-ı09 
Zimml 1 09 
Zina 1 18-109 
Ziya ı43 
Zuhur ve zuhCırat 148 
Zulmet 147 
Zulle 147 
Zulüm 1 48 
Zu'm 1 18 
ZübCıl ı08 
Zühd ı 18 
Zü'l-erham 108 
Zü'l-akl 1 08 
Zü'l-ayn 1 08 
Zü'l-akl ve'l-ayn 1 08 
Zü' 1-karabe (Zi-karabe) 1 09 
Zü'l-yed (zi'l-yed) 1 09 -

Zürariyye 1 18 
Zü'r-rahm (zi-rahm) 1 09 
Zümürüd 1 18 
Zünnar 1 18 
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